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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1 0 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 16 REUNIAO ORDINARIA, EM 30/3/99
PresidênCia dos DeputadOs Anderson Adauto e Gil Pereira

SurnáriO: Cornparecimento - Abertura - 
1a Parte: 1a Fase (Expediente) Ata -

CorresPondência MensagenS n
os 14, 15 e 16/99 (encaminham

respeCtiVamente, a indicacâo para titular da jUCEMG e os Projetos de Lei nos
193 e 194/99), do Governador do Estado - Oflcios e telegrama - 2 a Fase

(Grande Expediente): ApresefltacãO de ProposicöeS Projetos de Lei n
o
s 187

a 192/99 - Requerimefltos n os 121 a 131/99 - RequerimentOs do Deputado Gil
Pereira (2), da ComisSãO de Turismo (2), e dos DeputadoS RogériO Correia
(2), Alencar da Silveira Junior, Adelmo Carneiro Leão, José Alves Viana e
João Leite - ComuniCacoes ComuniCacoeS das CornissãeS de Saüde, de
AssuntoS MunicipaiS e do TrabalhO e dos DeputadoS Antãnio Andrade,
WanderleY Avila (2) e Marcelo GoncalveS - OradoreS Inscritos: Discursos dos
DeputadoS Cabo Morals, Elaine MatozinhoS, Bené Guedes, Amilcar Martins,
Ermano Batista, Edson Rezende e Maria Tereza Lara - 

2a Parte (Ordeni do

Dia): 11 Fase: Abertura de lnscricöeS - Questöes de ordem; chamada para
verificacão de 'quorum"; existênCia de nUmero regimental para a continuacãO
dos trabaihoS - Leitura de ComuniCacöes - Despacho de RequerimentOs
RequerimentOS dos DeputadoS Adelmo Carneiro Leâo, Gil Pereira, José Alves
Viana e Rogérlo Correia; deferimento - DiscussãO e Votacão de ParecereS
Parecer da Comissäo Especial para Emitir Parecer sobre a lndicacâO dos
TitulareS das SeguinteS EntidadeS: Fundacão Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG -, FundacãO Ezequiel Dias - FUNED - e FundacãO Centro
de Hematologia e HemoteraPia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS -;
votacão da indicacäo do titular da FHEMIG; aprovacâO votação da indicacão
do titular da FUNED; aprovacão; votação da indicacão do titular da

' HEMOMINAS aprovacâO - Parecer da Cornissão Especial para Ernitir
Parecer sobre a lndicacäO do Titular da Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais; encerramento da discussão; aprovacãO - Votação de RequerimefltOS
RequerirnentoS dos DeputadoS Alencar da Silveira Junior e João Leite;
aprovacão - Requerirnento n o 4/99; aproVacãO corn a Ernenda n o 1 -

RequerimentoS n
os 60 e 61/99; aprovacãO - RequerirnentO do Deputado

Edson Rezende; deferimento; discurso do Deputado Chico Rafael - Questãoos trabaihos;de ordem; inexistência de "quorum" para a continuacão d 
Palavras do Sr. pi-esidente - EncerrameritO - Ordem do Dia.



Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jtinior - Alvaro Antonio - ArnbrOsio Pinto -
Amilcar Martins - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio Julio -
Antonio Roberto - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Irani Barbosa - Ivo José -
João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h1 1 mm, a lista de

comparecimento registra a existéncia 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 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20- Secretário, procede a leitura da ata da reuniâo

anterior, que é aprovada sern restricoes.
Correspondéncia

- 0 Deputado João Paulo, 1 0-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N o 14/99*
Belo Horizonte, 25 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n° 26, de 5/9/97, e a

decisào do egrégio Supremo Tribunal Federal, encaminhamos, para
apreciacao desse Poder, o indicado ao cargo de direção do órgão da
administraçào indireta abaixo relacionado:

Autarquia: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG:

Presidente - Marcos Wellington de Castro Tito.
Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia a

expressão do meu apreço.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Cornissão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM NO 15/99*
Belo Horizonte, aos 25 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Encarninho a Vossa Excelência, para o obséquio de sua valiosa atencao e

apreciacäo dessa egrégia Assembléia Legislativa, em caráter de urgência, o
projeto de lei anexo, que cria o Instituto Mineiro do Café - IMC.

Renovo a Vossa Exceléncia, na oportunidade, o testemunho do meu
elevado apreco.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposiçâo de Motivos

Senhores Membros da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências o presente projeto de

lei, que cria o Instituto Mineiro do Café, Orgão destinado a dar suporte a
cafeicultura mineira e coordenar açOes que amparem todos os participantes
de sua cadeia produtiva.

0 Estado de Minas Gerais é hoje o maior produtor de café do Brasil. De
suas lavouras saem 45% a 50% do café brasileiro, colhido nas diversas
regiOes produtoras do Estado. Todavia, desde a extinçäo do Instituto
Brasileiro do Café - IBC - em 1990, o setor cafeeiro viu-se privado da
coordenaçâo exercida pelo Orgâo federal, cuja atuação possibilitava aos
vários segmentos informacOes estatisticas necessárias, principalmente
aquelas relativas a producão, evoluçäo do parque cafeeiro, sua produtividade,
volume de safras e demais condicOes que dizem respeito a lavoura cafeeira.

Depois da extinção do IBC e término do Acordo Internacionat do Café a
cafeicultura brasileira experimentou grandes reveses, principalmente vitima
da especulaçâo em mercados internacionais, enquanto outros palses, corn
destaque para a ColOmbia e alguns da America Central, mantinham em pleno
funcionamento organismos destinados exclusivamente a proteção e
orientaçao do setor, garantindo-Ihes instrurnentos eficientes na árdua
competicâo pela conquista de novos mercados consumidores.

Nos ultimos anos, em função de uma conjuntura assinalada por precos
reprimidos ate os anos de 1993/94 e corn ligeira elevaçâo em 94-95, foram
observados sinais de desorganizacão na cafeicultura rnineira, visiveis nos
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abandonos de lavouras e erradicacão de mudas, näo obstante novos plantios
apesar da notória descapitalização dos produtores, sern condicöes para
superar dificuldades na obtencâo de crédito e ultrapassar a constante
elevação dos precos dos insurnos, defensivos agricolas e custos de
produção, apesar da criação do Conseiho Nacional do Café (CNC) e do
Conselho Deliberativo da Politica do Café (CDPC).

Em Minas Gerais, Estado lider da produçao cafeeira no Brash, produzindo
cerca de 50 por cento de toda a safra, é indispensável o conhecimento da
realidade da lavoura em toda a amplitude de suas regiöes produtoras,
considerando ainda sua significativa participacão na renda e emprego em
todas elas.

A história do desenvolvimento de Minas Gerais está profundamente
vinculada a cafeicultura, iniciada na Zona da Mata Mineira apesar de sua
topografia acidentada que dificultou a obtenção de cafés de alta qualidade. 0
programa de erradicação de cafeeiros agravou essa situação e provocou,
naquela importante parcela do território mineiro, crise sem precedentes, corn
efeitos danosos sobre o conjunto da economia estadual.

0 Sul de Minas passou entäo a liderar a produçäo cafeeira, corn resultados
expressivos na economia regional projetados para todo o Estado, em
decorréncia da existéncia de meihores solos, melhor topografia e condicöes
mais favoráveis de clima para obtencâo de cafés de alta qualidade.

A partir do encontro das possibilidades para recuperaçao dos solos sob
vegetacâo de cerrado, surgiram outras regiöes indicativas de grande
potencialidade para a cafeicultura, dispondo de born clima, boa topografia, as
quais se somaram também as areas do cerrado localizadas no Sul de Minas,
igualmente recuperadas para o plantio de cafezais.

Assim surgiram no panorama produtivo do Estado de Minas novas regiöes
de alta produtividade, a exemplo do Alto ParanaIba e do Triângulo Mineiro, de
grande expressão econômica, e rnais tarde a regiào de Capelinha e Minas
Novas, no Alto Jequitinhonha.

A diversidade de situacöes encontradas nas vastas areas produtoras,
localizadas no Sul de Minas, Alto ParanaIba, Triângulo Mineiro, Alto
Jequitinhonha, Leste do Estado nas proximidades da divisa corn os Estados
do Rio de Janeiro e Espirito Santo, igualmente denominada Zona da Mata,
está a exigir do Governo uma atencão especial para coordenar açães que
possibilitem aos produtores mineiros aurnento de sua produtivhdade e de sua
renda.

A adrninistracäo estadual acompanha e ye corn satisfacâo iniciativas como
a criaçâo do Conselho das Associaçöes dos Cafeicultores do Cerrado

(CACCER), que vem realizando agressivo e importante trabalho de
"marketing" ao criar a marca "Café do Cerrado", cuja eficiência experirnentará
grande incremento com o apoio e cooperaçäo do IMC. E urn modelo que pode
e deve ser adotado em todo o conjunto da atividade cafeeira em Minas
Gerais.

De ha muito o café tornou-se o principal produto brasileiro de exportacâo,
rnaior responsável pela entrada de divisas em moeda forte. Sua participacâo
na formacáo do produto mineiro é altamente expressiva pela sua capacidade
de absorcäo direta e indireta de mão-de-obra, gerador e distribuidor de
riquezas, transferéncia de renda aos outros setores da economia, além de
contribuir para formacâo de capital dentro do setor agrIcola. Sua capacidade
de geracão de empregos responde pela fixacão do homem no meio rural pela
utilizacão de todo o grupo familiar na cultura, tornando-a relevante sob o
ponto de vista econômico e social.

A criacäo do lnstituto Mineiro do Café - IMC - será instrumento efetivo para
o acompanhamento da evoluçäo dos mercados, especialmente o mercado
internacional, vItima do perigo de sua cartelizaçao, em que apenas sete
firmas dominam cerca de 80 por cento de seu total.

E escusado ressaltar a irnportância da receita de tributos decorrente da
cafeicultura na arrecadacäo do ICMS, expressivos na participaçäo no total da
arrecadacão do Estado.

Apesar de todas essas circunstâncias favoráveis, persistem ainda algumas
deficiências que precisam ser erradicadas, tais corno a baixa produtivhdade
em algumas regiöes, a redução dos ganhos liquidos corn a cultura em face da
elevação dos precos dos insumos reajustados livremente e demais fatores de
produçäo, contrapondo-se aos baixos precos recebidos pelos produtores, não
raro vitimas da especulacão dos rnercados internacionais.

Além disso, e decorrente da falta de urn organismo que coordene esforcos,
não tern havido transferência e difusão de tecnologias, sobre enfrentarem
ainda Os responsáveis pela cadeia produtiva a constante falta de suporte
creditIcio, aumentando ainda mais a inseguranca do setor.

Convém ressaltar que as dificuldades enfrentadas pelos cafeicultores
mineiros no passado, projetadas para o presente, decorreram de continuas
mudancas nas regras financeiras e instabilidade das politicas
governamentais, a que se somam outras circunstâncias adversas, como
deficiências climáticas, acentuada perda do poder de troca do café em
relaçâo aos bens necessários a producâo e preparo do produto final, preços
inferiores aos custos de produção e baixissimos nIveis de financiamento,
além de juros totalmente desajustados 6 capacidade de pagamento do setor
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agricola.
E importante ressaltar que a mudança da poiltica cambial brasileira e a

ocorrente desvalorizaçao do real frente ao dólar americano, se por urn lado
faz acrescerem as possibilidades de exportacäo, por outro acarreta forte
aumento do custo de produçäo para Os vários segmentos. A agricultura, como
urn todo, e a cafeicultura, em particular, estäo sendo fortemente prejudicadas,
uma vez que a maioria dos insumos é importada.

No Ultimo mês de fevereiro o custo de produçao do café nas regiães do Sul
de Minas e Alto Paranaiba subiu em media 20% em relacao a fevereiro de
1997, elevaçáo registrada em todos os niveis de produçâo. Esse cenário
preocupante justifica ainda mais a aprovaçâo do projeto que estou
submetendo a elevada consideraçao de Vossas Excelências.

o significado da cafeicultura na economia mineira pode ser medido, do
ponto de vista histOrico, pela criaçâo, no ano de 1930, do Instituto Mineiro do
Café, no governo Olegário Maciel. Já naquela época o café tinha proeminente
papel na economia estadual e merecia do governo atencâo especial. Devido a
dificuldades conjunturais, o Orgäo criado teve curta duração, em face da
crescente absorcâo das iniciativas pela acão centralizadora do Governo
ProvisOrio, com intervençöes radicais no mercado, a exemplo da queima de
estoques governamentais na década de 30.

A crescente intervençao do Governo Federal redundou mais tarde na
criação do Instituto Brasileiro do Café, instituicão que prestou a cafeicultura
brasileira os mais relevantes serviços ate ser extinta.

Estou convencido de que a criação do Instituto Mineiro do Café será de
grande importância para assegurar ao cafeicultor mineiro melhores condicOes
de trabalho, produtividade e rentabilidade, de que resultarão aumento da
renda familiar e arrecadaçao de tributos, além dos reflexos positivos na area
social. Devo assinalar que a presença do órgão a ser criado nem de longe
tern qualquer sernelhança com o modelo tradicional de intervenção do Estado
na economia cafeeira. Sua criação está condicionada tão-somente a servir de
suporte aos participantes da cadeia produtiva, possibilitar-Ihes inforrnaçöes
adequadas, estimular e coordenar entidades pblicas e privadas para urna
ação sinérgica corn vistas ao uso de novas tecnologias para aumento de
produtividade e melhoria de qualidade do produto.

Desejo ressaltar que a irnplantacao do lnstituto Mineiro do Café - IMC -, cuja
estrutura se caracteriza pela sirnplicidade, se fará sem onus para o Estado,
uma vez que sua composição se completará corn todo o pessoal estável da
administraçào estadual, vedadas novas nomeacoes.

Belo Horizonte, 25 de marco de 1999.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 193/99

Cria o Instituto Mineiro do Café.
Art. 1 0 - Fica criado o Instituto Mineiro do Café - IMC - Orgão vinculado a

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20 - 0 Instituto Mineiro do Café tern por finalidade planejar, coordenar e

executar programas de defesa da cafeicultura rnineira.
Art. 30 - Para realização de uma polItica destinada ao fortalecirnento da

cafeicultura mineira, o IMC seguirá as seguintes diretrizes:
a) promover, em acordo e cooperação corn as universidades e entidades

afins, a realizacäo de pesquisas e experimentacöes no campo da agronomia
e da tecnologia do café, corn o fim de baratear o seu custo, aurnentar a
produção e melhorar a qualidade do prod uto;

b) proceder a organizaçäo dos produtores de café, estimulando a formação
de cooperativas para protecão de seus interesses;

c) promover e orientar, no pals e no exterior, a propaganda do café mineiro,
bern como atuar na repressão das fraudes e falsificaçöes do produto;

d) organizar e manter o censo cafeeiro do Estado, levantar estatIsticas
relativas a producão, comércio e consumo de café, fazer a previsão das
safras anuais e ministrar, a quem os solicitar, informes e instrucöes sobre os
assuntos de sua competência;

e) desenvolver e ministrar cursos para forrnação de mão-de-obra
especializada;

f) assegurar mecanismos de proteção ao cafeicultor para cornercializacão
de sua safra e redu(;ão dos custos de producâo;

g) dar assistência aos diversos elementos participantes da cadeia produtiva
desde a produção ate a comercialização;

h) realizar eventos e prornoçães destinadas a estimular os produtores de
café para melhoria da tecnologia aplicada;

i) acornpanhar a evoluçao dos mercados internacionais do café corn vistas
a impedir a disseminaçao de inforrnacöes que possarn prejudicar sua
comercializaçâo, interna e externamente;

j) criar selo oficial de qualidade para o café produzido em Minas Gerais
destinado a exportação ou ao consumo interno.

Art. 4° - São ainda atribuiçöes do Instituto Mineiro do Café - IMC -:
1 - Intensificar, rnediante acordos remunerados ou não, com o Ministérlo da

Agricultura, Secretarias de Agricultura e outras entidades pUblicas ou
privadas, as investigaçöes ou experimentacoes necessárias ao
aprimoramento dos processos de cultura, preparo, beneflciamento,
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industrialização e cornércio do café.
2 - Apoiar o trabaiho da Secretaria da Fazenda no acompanharnento do

trânsito do café das fontes de produçäo para Os portos e pontos de
escoamento, consurno e respectivo armazenamento.

3 - Adotar ou sugerir medidas que assegurern a rnanutencâo do equilIbrio
estatIstico entre a producâo e o consurno.

4 - Definir a qualidade do café de mercado para o consurno interno e
destinado ao exterior, regulamentando e fiscalizando os tipos e qualidades no
comércio interno e na exportacâo.

5 - Promover a repressäo as fraudes no transporte, comércio,
industrialização e consurno do café mineiro.

Art. 50 - 0 IMC terá sua estrutura básica assirn discriminada:
I - Urn Conseiho Consultivo;
II - Uma Diretoria Executiva composta de:
a) Diretoria Geral;
b) Diretoria Tecnica;
c) Diretoria de Prornoçães e Eventos.
Parágrafo Unico - A estrutura complementar do Instituto Mineiro do Café -

IMC - e a competéncia de suas unidades adrninistrativas constarâo de
regularnento a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 6° - 0 Conselho Consultivo terá a seguinte composiçâo:
I - Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, que será

seu presidente;
II - Diretores do Instituto Mineiro do Café;
III - urn representante da Federação da Agricultura de Minas Gerais;
IV - urn representante da Federacao dos Trabaihadores na Agricultura do

Estado de Minas Gerais;
V - urn representante das cooperativas de café existentes ern Minas Gerais;
VI - urn representante do sindicato dos torrefadores de Minas Gerais;
VII - urn representante dos exportadores de Minas Gerais;
VIII - três representantes dos cafeicultores rnineiros.
§ 1 0 - 0 rnandato dos rnernbros do Conselho será de dois anos, renovável

por igual periodo.
§ 20 - Os rnernbros indicados para o Conselho Consultivo serâo substituldos

em suas ausências por suplentes que indicarern.
§ 31 - 0 exercIcio do mandato dos mernbros do Conselho será gratuito e

considerado serviço relevante.
Art. 70 - 0 Conselho Consultivo se reUne, ordinariarnente, urna vez por

trimestre e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.

Art. 80 - As deliberaçaes do Conseiho Consultivo serâo tornadas por maloria
de votos dos Conseiheiros, cabendo ao Presidente, alérn do voto cornurn, o
de desempate.

Art. 91 - Os cargos da Diretoria Executiva serão de Iivre provirnento do
Governador do Estado, são privativos de graduados em curso de fivel
superior e recrutados entre os servidores efetivos da administração, corn
experiência e conhecirnento na area de atuacão do Instituto Mineiro do Café.

Art. 10 - 0 servidor da administracão direta, incluido o ocupante de funçao
pUblica, poderá ser colocado a disposicao do Instituto Mineiro do Café - IMC -
corn onus para 0 Estado, a vista de pedido fundarnentado de seu Diretor-
Geral, concordância do Secretário da Pasta em que estiver lotado e
autorizacão do Governador do Estado.

§ 1 0 - Ao servidor autorizado a prestar serviços junto ao Instituto Mineiro do
Café - IMC - fica assegurada rernuneraçao nao inferior a que percebia em seu
Orgão de origern e nos limites do cargo que vier a exercer, enquanto
permanecer a disposição do órgão requisitante.

§ 2° - 0 servidor ocupante de funçao püblica colocado a disposiçäo do
Instituto Mineiro do Café - IMC - poderá optar por sua integracão no quadro
de pessoal do Instituto, por ocasião de sua implantacão, na forma prevista
nesta lei.

Art. 11 - Para garantir a plena execução de sua atribuicOes, é facultado ao
Instituto Mineiro do Café - IMC - credenciar profissional e celebrar convênio
corn entidade pUblica ou privada, nacional ou estrangeira.

Art. 12 - Para o exercIcio de sua atribuiçöes, pode o Instituto Mineiro do
Café - IMC - solicitar o apoio das diversas Secretarias de Estado e dernais
Orgãos que integrarn a estrutura administrativa do Estado.

Art. 13 - 0 regularnento do Instituto Mineiro do Café - IMC - e o
detalhamento dos cargos de servidores que o comporão será feito através de
decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicacão desta lei.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercIclo,
crédito especial de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para ocorrer as
despesas de instalaçâo e funcionamento do Instituto Mineiro do Café - IMC.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 16 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Belo Horizonte, em de de 1999."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Adrninistração

PUblica e de Fiscalizaçáo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
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"MENSAGEM No 16/99*
Belo Horizonte, 25 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para a obsequio de sua valiosa atencão e

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em caráter de urgência, a
projeto de lei anexo, que dispöe sabre a criacäo da Assessoria Especial de
Assuntos Internacionais e do Cerimonial e dá outras providências.

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

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 194/99

Cria a Assessoria Especial de Assuntos Internacianais e do Cerirnonial e dá
outras pravidéncias.

Art. 1 0 - Fica criada a Assessaria Especial para Assuntos Internacianais e
do Cerimonial subordinada diretamente ao Governador do Estado.

Parágrafo Unico - Compete a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicacâa Social dar suporte a unidade prevista neste artiga, referente a
recursos humanos, administrativas, materiais, arçarnentários e financeiros.

Art. 20 - A Assessaria Especial de Assuntas Internacianais e do Cerimonial
tern par finalidade assessorar a Governador do Estado na formulacãa e
implementaçàa da polItica de relaçoes internacianais, coordenar a processo
de captacao de recursos externas para financiamento de prajetas
governamentais, bern coma arientar, coordenar e promover as atividades de
cerimonial nos cantatas gavernamentais corn autoridades nacianais e
estrangeiras.

Art. 30 - Ficam extintas no Quadra Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicacãa Social, 7 (sete) cargos de Assessor do
Governador, códiga MG-02, simbolo AG-02.

Art. 40 - Fica transformado no Quadra Especial de Pessaal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Cornunicacãa Social, 1 (urn) cargo de Secretário-Geral
do Governador, simbolo 9281, em 1 (urn) cargo de Assessor Especial de
Assuntas internacianais e do Cerirnanial, cOdiga MG-50, rnantida a mesma
remuneração.

Art. 50 - Ficam criados no Quadra Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicacão Social, 4 (quatra) cargos de Assessor
de Assuntos lnternacianais 1, cOdigo MG-48, simbalo Al-01, cam remuneraçào
mensal fixada de acordo cam a prevista no parágrafo 2 0 do artiga 50 da Lei no
11.728, de 30 de dezembro de 1994, corn fatar de ajustarnenta 0,7150.

Art. 60 - Ficam criados no Quadra Especial de Pessoal da Secretaria de
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Estada da Casa Civil e Comunicacãa Social, 2 (dais) cargos de Assessor de
Assuntas Internaciaflais U, codiga MG-49, sImbalo AI-02, corn remuneracãa
mensal fixada de acordo cam a prevista no parágrafa 2 1 do artiga 5 1 da Lei no
11.728, de 30 de dezembro de 1994, corn fatar de ajustamenta 4,4410,
aplicadas as percentuaiS de que trata a parágrafa Unica do artiga 3 0 da Lei no

11.432, de 19 de abril de 1994.
Art. 70 - Ficarn incluidas nos quadras constantes no Decreta n o 37.711, de

29 de dezembra de 1995, as seguintes classes de cargos comissianadaS
- no Grupa de Direçãa Superior:

a) Assessor Especial de Assuntas lnternacionaiS e do Cerirnonial;
II - no Grupa de Assessararneflta
a) Assessor de Assuntas lnternacianais I;
b) Assessor de Assuntas lnternacianals II.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãO.
Art. 90 - Revagam-se as dispasicöes em cantrária.
* - 0 quadra referente ao Relatória de Repercussãa Financeira Assessaria

Especial de Assuntas lnternaciaflaiS e do Cerimonial, fai publicada çna ediçâa
de 1 0 .4.99, do "Diana do Legislativa.

- A repercuSsâa financeira deste prajeto será compensada pela extincãa de
7 (sete) cargos de Assessor do Gavernadar e pela transfarmacâa do cargo de
Secretária-Geral do Governadar em Assessor Especial de Assuntas
InternaciaflaiS e do Cerirnanial."

- Publicada, vai a prajeto as Comissöes de Justiça, de AdrninistraçàO
PUblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c
a art. 102, do Regirnenta Interna.

* - Publicada de acordo corn a texta original.
OFICIOS

Do Sr. Raul Prudente de Maraes, Deputado a Assembléia Legislativa de
Roraima, solicitanda a envia de cópias de matérias referentes a pequenas
empresas e micraempreSaS.

Do Sr. AntOnio Carlos Morandini, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeirâo Preto, SP, encaminhanda cOpia de requerimenta em que se

ct	 ri2 r.cnstituicãa da CPI da CEMIG. (- A CPI daOI OL)C II 	 L-'

CEMIG.)
Do Sr. Cassimiro da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Lavras,

solicitando seja-lhe comunicada a data de comparecimenta de delegacâa da
Assernbléia ao MunicIpia de Lavras para apurar arneacas contra a Promatar
Dimas Messias de Carvaiho. (- A Camissäa de Direitas Humanas.)

Do Sr. Edinilson da Silva Fonseca, Presidente da Camara Municipal de
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iapu, encaminhando cópia de moção de apoio a decretacäo de moratória pelo
Governador do Estado. (- A Comissão de AdministracãO Püblica.)

Do Sr. Gelson Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São
João do Paraiso, comunicando a posse da Mesa Diretora dessa Casa para
1999.

Do Sr. lano Tomaz Maloline, Presidente da Câmara Municipal de AraçuaI,
encaminhando indicação em que se solicita sejam tomadas providénciaS em
relação a seca do vale do Jequitinhonha. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. lano Tomaz Maloline, Presidente da Cãmara Municipal de AraçuaI,
encaminhando indicação em que se solicita o aumento do efetivo de policiats
militares no pelotão de Araçuai e a doação de uma viatura para esse
agrupamento. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. lano Tomaz Maioline, Presidente da Cãmara Municipal de Araçuai,
encaminhando indicação em que se solicita a isenção de pagamentos de
taxas para as glebas de terras medidas pela RURALMINAS no médio
Jequitinhonha. (- A Comissão de PolItica Agropecuária.)

Do Sr. Aioysio Guedes Barra, Presidente em Exercicio da RURALMINAS,
encaminhando relação dos processos de iegitimacãO de terras devolutas
rurais a serem efetivados por essa fundacão. (- A Comissão de Agropecuãria,
para os fins do art. 103, Ii, "b", do Regimento interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.)

Da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, Presidente do Conseiho Estaduai de
Assisténcia Social - CEAS-MG -, encaminhando informaçöes para subsidiar a
análise de projeto de lei que altera a estrutura desse órgão. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n o 112/99.)

Da Sra. Edilane Maria de Almeida Carneiro, Superintendente do Arquivo
PUblico Mineiro, solicitando sejam confirmados os nomes de servidores desta
Casa que comporão a Comissão Estadual do V Centenário do Descobrimento
do Brasil.

Do Sr. Silvio Mitre, Assessor Especial do Ministro das Comunicacöes,
acusando o recebimento das lnformacöes Prévias n°s 1 a 16/99, referentes
as proposicöes em tramitacão nesta Casa.

Do Sr. Rodrigo Boteiho Campos, Coordenador do PR000N-PBH,
encaminhando cópia de ofIcio dirigido a OAB-MG, tecendo consideracöes a
respeito do uso indevido por esta Assembléia da sigla PROCON e solicitando
as providências cabIveis. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Benjamin Salles Duarte, da Assessoria de Relaçöes PUblicas da
EMATER.-MG, enviando, para apreciacão desta Casa, a publicacão
"Resultados do Concurso Estadual de Produtividade de Milho". (- A ComissãO
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de Poiltica Agropecuária.)

Do Sr. José Carlos Pereira, Presidente do Conseiho Municipal de
Assistência Social de Betim, informando sobre a decisão de não mais analisar
pianos de trabaiho ou prestacão de contas de órgão cuja verba não passe
peio exame do referido Conseiho.

Do Sr. Argemiro Mendes Junior, Secretário Executivo da Associação dos
Municipios da Microrregião do Alto Paraopeba, encaminhando cópia do
manifesto assinado por Prefeitos Municipais e Presidentes de Câmaras,
aprovado na Assembiéia Gerai da Associação, declarando sua posicão
favoráVel a prorrogação do atual mandato e, em contrapartida, abrindo mao
da reeleição. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. TimOtheo de Souza Neto, Presidente da Associação dos Municipios
do Lago de Furnas - ALAGO -, alertando os membros da Casa para os
efeitos, nocivos ao Estado, da privatizacãO da Furnas Centrais Elétricas. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Rubens Antânio Bichued, Gerente-Geral das Minas Itabira, da
Companhia Vale do Rio Doce, encarninhando cópias dos contratos firmados
entre a CVRD e empresas de seguranca patrimonial. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

TELEGRAMA
Do Sr. Michel Terner, Presidente da Cãmara dos Deputados, acusando

recebimento do Requerimento n° 5/99, da Deputada Elbe Brandão.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçöes

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - 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 proposicOes:
PROJETO DE LEI N O 187/99

institui Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Ptiblico Estadual,
revoga a Lei n o 5.719, de 22 de junho de 1971 e dá outras providências.

A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituIdo o Programa de Formacão do Patrimônio do Servidor

POblico Estaduai, com os recursos provenientes do cancelamento, por esta
lei, da inscrição institulda pela Lei n o 5.719, de 22 de junho de 1971, e corn as
seguintes finalidades:

I- elaborar projetos e implantar poilticas de geracão de empregos e
requalificação de mão-de-obra a serem desenvolvidos pelo Executivo
Estadual;
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II - assegurar o pagamento de abono pecuniário no valor de urn salário

mInimo anual aos funcionários que percebam do Estado ate dois salários
minimos de remuneração mensal, em consonância corn o § 3 0 do art. 239 da
Constituicão Federal.

Art. 2° - 0 abono será pago, juntamente corn o salário, no rnês em que o
servidor aniversariar.

Art. 30 - Constituem, ainda, condiçöes para o percebimento do abono que o
servidor ou funcionário:

- não tenha faltado a mais de trés dias de trabaiho no exercicio do fato
gerador:

II - tenha sido aprovado em sua ültima avaliação de desempenho.
Parágrafo ünico - Para efeito do cálculo do nUmero de faltas definido no

inciso I deste artigo, não serão computados os dias de afastamento do
trabaiho por motivo de:

- licenca maternidade ou paternidade;
II - falecimento de progenitores, fllhos ou cônjuge;
Ill - nUpcias do servidor ou funcionário;
IV - férias regulamentares;
V - licença proveniente de acidente ou doenca, desde que devidamente

atestada pelo servico medico estadual.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário, em especial, a Lei n°

5.719, de 22 de junho de 1971.
Sala das Reuniães, 25 de marco de 1999.
Rogério Correia
Justificação: Este projeto de lei aborda uma questao de fundamental

importãncia: os onus do Estado corn a contribuição ao PASEP.
Como se sabe o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Püblico

- PASEP -, foi instituido pela Lei Cornplementar n° 8, de 3/12/70. A conjuntura
poiltica na qual foi criado incidiu decisivamente sobre seu conteUdo,
marcadamente autoritário e centralizante. 0 Poder Executivo Federal de
então, pura e simplesmente, desconheceu a enorme diversidade das relaçöes
de trabaiho e politicas de remuneracão existentes no setor püblico como urn
todo, estabelecendo urna regra uniforrne, vâlida para todos. A adesão dos
entes federados, na enorme rnaioria dos casos, foi irnposta.

Passados mais de 28 anos de vigéncia do programa, verificamos que nem
de longe foi atingido seu objetivo fundamental (a formacão do patrimônio dos
servidores pObticos): seus benefIcios são irrisôrios e restritos! Isso, apesar de
a contribuição dos Estados e municipios, em sua irnensa maloria, ser muito
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rnaior do que 0 somatôrio dos beneficios pagos a seus servidores. Além
disso, o PASEP, corno tantos outros fundos criados no Pals, é hoje urn
mecanismo inteirarnente fora do controle de seus contribuintes e da
sociedade como urn todo.

E exatamente por isso que se percebe a tendéncia de diversos entes
federados de cancelar a adesão a esse programa.

O fundamento legal dessa ruptura está na prOpria Lei Complementar n° 8
que, em seu art. 81, estabelece que a adesão ao prograrna, por parte dos
Estados e municIpios se faria por meio de lei votada pelas Assembléias e
Câmaras e sancionada pelos Governadores e Prefeitos. Essa adesão, assim,
pode ser cancelada por meio de lei que revogue a fihiacão.

Os servidores püblicos do Estado, por outro lado, em nada perderão corn a
vigência desta iniciativa, pois caso não recebarn o abono por meio do PASEP,
este será pago pelo Estado. Além disso, os valores depositados na conta
pessoal de cada servidor perrnanecerão obtendo os rendimentos normals, ate
que sejam sacados, na superveniéncia de urn dos motivos estabelecidos na
legislacão, como prevé o art. 7° da referida lei complementar que define tais
contas como inalieriáveis e impenhoráveis.

A destinação proposta para os recursos advindos do cancelamento da
adesão ao PASEP ampliará as possibilidades de criação de emprego e
requalificacão de mão-de-obra.

Por fim, ainda do ponto de vista econômico, a iniciativa proposta permite
que urn grande volume de recursos, que hoje são direcionados para Brasilia e
de là dispersos por todo o Brasil, permaneca em circulacão no Estado, corn
todas as irnplicaçães positivas decorrentes do fato.

E, portanto, com o intuito de viabilizar recursos para a implernentacão de
importante prograrna que apresentarnos este projeto.

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

PROJETO DE LEI N o 188/99
Determina a absorcão da Fundacão Educacional Nordeste Mineiro -

FENORD - pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Acrescente-se o seguinte § 10 ao art. 21 da Lei ri° 11.539, de 1994,

renurnerando-se o atual paràgrafo ünico:
"Art. 21 - ...................
§ 10 - Aplica-se o disposto neste artigo a Fundaçao Educacional Nordeste

Mineiro, estadualizada por forca do § 3 0 do art. 5 0 da Lei 10.323, de 1990".
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Maria José Haueisen
Justificação: A Lei n o 11.539,de 1994, que pretendemos alterar por melo do

presente projeto, dispae sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais.
Dentre outros dispositivos, a referida lei definiu o rol dos estabelecimentos de
ensino que seriam absorvidos e dos que seriarn incorporados a UEMG.

o texto aprovado pela Assembléla Legislativa contemplava a Fundaçâo
Educacional Nordeste Mineiro - FENORD - como uma das unidades que
seriam absorvidas pela UEMG. No entanto, por pressão polltica de pessoas
contrárias a referida absorcâo, o referido dispositivo foi vetado pe!o
governador, veto este que acabou sendo mantido pela Assembléia
Legislativa.

Agora, diante da nova realidade politica do Estado e da disposição
manifestada publicamente pelo Governador de lutar pelo ensino pUblico
gratuito e de qualidade, entendemos ser oportuna a apresentaçao do
presente projeto de lei, que viria resgatar proposta amplamente apoiada pela
população dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Cabe ressattar que a estadualização da FENORD näo se deu por meio de
uma opcão, conforme determinado pela Constituição do Estado, mas sim por
forca da Lei no 10.323, de 1990. Isso porque o constituinte estadual
possibilitou a opcão pela privatização apenas as fundaçOes de direito püblico
que não houvessern sido instituidas corn recursos pUblicos, e a FENORD,
mesmo tendo recebido recursos do Estado quando de sua criacâo, optou pela
privatizacâo.

Constatada a irregularidade foi aprovada a Lei no 10.323, de 1990, que
sustou os efeitos do decreto de privatizacão, determinando a estadualizaçâo
daquela instituicão de ensino.

A Lei n o 10.323 é que nos possibilita apresentar este projeto, que determina
a absorção da FENORD pela UEMG.

Por se tratar de proposta que atende a urn contingente enorme de pessoas
de duas das regiães mais carentes do Estado, esperamos contar corn o apoio
de todos os demais integrantes desta Casa a aprovacão deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N O 189/99
Altera a Lei n o 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que dispöe sobre o
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Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA - e dá outras
providéncias.

A Assembtéia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 30 da Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso XVII:
"Art. 30 - .....................
XVII - veiculo, motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor corn

mais de quinze anos de fabricação".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

efeitos a partir de 10 de janeiro do exercicio financeiro posterior.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de marco de 1999.
Paulo Piau
Justificacäo: A isencão do pagamento do IPVA ora proposta para os

veiculos corn mais de 15 anos de fabricacão estava contemplada na Lei
Estadual no 11.508, de 27/6/94, que deixou de ter validade em virtude da Lei
no 12.735, de 30/12197, que propomos alterar.

A argurnentacão para o retorno do recoihimento tributário aqui referido era a
necessidade de se buscar o equilibrio das financas do Estado e a intencao de
retirar de circutação veiculos antigos, seguindo modeto de potIticas de transito
adotadas em alguns palses do exterior. Entretanto a volta da cobranca do
imposto para os proprietários de veiculos antigos, a luz da crise na hodierna
conjuntura econômica por que passa o Pals, deixou muitos em situação
financeira delicada pelo fato de possuIrem o veicuto como instrumento de
trabatho e de t6-lo como forma de manter e melhorar o orçamento familiar.

Buscamos por rneio desta proposta dar urn tratamento aos proprietários
desses veiculos, que não se encontravam anteriormente sujeitos a tributação,
seguindo outros Estados que já dão esse beneficio, como, por exernplo, o Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, que isentam velculos corn mais de 10 anos
de fabricação, e São Paulo, que concede o mesmo beneflcio aos veiculos
corn mais de 20 anos de fabricação.

A Constituiçao da Repiiblica, refletindo no capitulo da ordem tributária o
princlpio da capacidade contributiva, assegura que o contribuinte será tratado
de acordo corn sua capacidade econôrnica. E o que determina o seu art. 145,
§ 1°: "Sempre que possIvel, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado a
adrninistração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades do contribuinte".
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Por tais consideraçOes, conclamamos nossos pares a apoiar este projeto,
dado o seu relevante interesse para a sociedade.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administraçâo
Püblica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 190/99
Dá nova redação ao inciso I do art. 10 da Lei n o 10.366, de 28 de dezembro

de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 inciso I do art. 10 da Lei n o 10.336, de 28 de dezembro de 1990,

que dispöe sobre o Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 10- ........
- o cônjuge, o companheiro, o fllho, de qualquer condicâo, menor de vinte

e urn anos ou inválido, e a fliha solteira, sem atividade remunerada ou
rendimentos prOprios;".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de marco de 1999.
Paulo Piau
Justificacâo: Sabe-se que a pensäo é a continuacâo da assisténcia social,

após o óbito do servidor (Rubem Rosa, RDA, vol. XV, p. 246), e está
ancorada na Constituição Federal (art. 203). Ela visa assegurar a manutençäo
dos órfãos do servidor ou da viUva chefe de familia e é, em sintese, urn
beneficio de natureza previdenciário-alimentar a quem dele cuidou em vida.

A medida proposta tern inspiração na Lei n o 3.765, de 4/5/60 (Lei das
Pensöes Militares - LPM -), que dispoe sobre a matéria no ãrnbito das Forcas
Armadas, a qual, em seu art. 70, II, estabelece, " in verbis":

"Art. 70 - A pensão militar defere-se na seguinte ordem:

II - aos flihos de qualquer condiçâo, exclusive os maiores do sexo
masculino, quer sejam interditos ou inválidos".

Vê-se, pelo inciso II do art. 70 da LPM, que se confere o direito a pensao
filhas de qualquer condição e estado civil (solteira, casada, separada,
divorciada, viva). 0 dispositivo é por demais abrangente, paternalista. Já a
medida proposta e restritiva, de alcance menor, "id est", a filha terá de ser
solteira e sem atividade remunerada ou rendimeritos próprios.

A norma previdenciária estadual revogada (Lei no 8.284, de 1982) dispunha,
"in verbis":
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"Art. 11 - Considera-se dependente do segurado, para fins de prestacão

previdenciária:
Classe I - a esposa, o marido inválido, a companheira corn quem venha

convivendo por mais de 5 (cinco) anos, o fllho e o enteado, solteiros, menores
de 18 (dezoito) anos ou inválidos; a fliha e enteada, solteiras, sem atividades
remuneradas ou rend imentos prOprios".

A redacão proposta é praticarnente o restabelecimento da norma
supracitada. Que seja concedido a fllha solteira, maior de 21 anos,
impossibilitada de realizar-se profissionalmente pelo fato de ter que assumir a
responsabilidade de cuidar do pai viUvo, idoso e quase sempre enfermo, o
direito a assisténcia na falta deste.

São muitos os casos de fllhos que dedicarn grande parcela de suas vidas a
cuidar de seus pais e, na falta destes, ficam completarnente desamparados.

Tais fatos tern motivado uniães matrimoniais corn a Unica finalidade da
divisäo de pensäo entre a esposa atual e a fllha, que cuidou do idoso, sem
nenhuma garantia de que isso vá ocorrer.

Temos, entre outros exemplos, o caso de urn Subtenente falecido em 1996,
em Uberaba, aos 104 anos, o qua[, apOs contribuir por mais de 70 anos para
o IPSM, deixou uma de suas filhas, de 70 anos, corn quern morava e da qual
recebia todos Os cuidados necessários, sern nenhum benefIcio.

Poderlamos relatar diversos outros casos, corno o de urn Sargento,
residente em Alfenas, cuja fllha não teve opção a não ser abandonar o
emprego para se dedicar, em tempo integral, a cuidar dos pais ja idosos e
corn sérios problemas de saüde.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares desta
Casa ao projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 191/99
Dispöe sobre a concessão de incentivo as ernpresas que possuam

empregados corn idade igual ou superior a quarenta anos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Será concedido incentivo as empresas que, na qualidade de

empregadoras, possuam em seus quadros urn minimo de vinte e cinco por
cento de pessoas corn idade igual ou superior a quarenta anos.

Art. 20 - 0 incentivo de que trata o "caput" desta lei será concedido por meio
de certificados expedidos pelo poder püblico estadual, que poderão ser
utilizados pela empresa empregadora para obter abatimento no pagamento
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de tributos estaduais.

§ 1° - 0 valor máximo para abatimento pela empresa será de dez por cento,
em cada incidéncia.

§ 20 - Os certificados expedidos pelo poder pUblico estadual não poderäo
ser utilizados para pagarnento de débitos em atraso.

Art. 31 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 1 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 30 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificaco: 0 projeto que apresentamos trata de corrigir o grande

problema social criado pelas empresas, tanto püblicas como privadas, ao
negarem ao homem ou a mulher de 40 anos ou mais o sagrado direito ao
trabalho, levando-os a atividade informal.

A pessoa que ultrapassou a barreira dos 40 anos, considerada por muitos
como velha, não ye futuro algum em nosso Pals, e isso nos leva a refletir e
propor medidas como esta, visando a dar condicöes para que ela possa
contribuir em prol de nossa sociedade, tendo acesso ao trabaiho.

Alias, se o individuo fosse velho para o trabalho aos 40 anos, por que nao
Ihe conceder o direito a aposentadoria nessa faixa etária?

A proposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade.
Assim, conto corn o apoio de meus ilustres pares para a aprovaçäo deste
projeto de lei.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, do Trabaiho e de
Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI NO 192/99
Dá preferéncia de tramitação aos procedimentos judiciais em que figure

como parte pessoa idosa, beneficiária da assistência judiciária gratuita.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Nos procedimentos judiciais sob o beneficio da assisténcia

judiciária gratuita, a pessoa idosa que figure como parte terá prioridade em
todo ato ou diligência procedimental.

§ 1° - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa corn mais de
sessenta anos de idade, conforme o art. 2 0 da Lei n° 12.666, de 1997, que
dispöe sobre a politica estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

§ 2° - Os atos procedimentais a que se refere o "caput" serão os de
distribuição, publicaçâo de despachos na imprensa oficial, citaçöes e
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intimacöes, inclusão em pauta de audiências, julgamentos e proferimento de
decisöes judicials.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 25 de marco de 1999.
Maria Olivia
Justificaçao: 0 projeto em tela visa a diminuir o tempo de espera na

tramitacào de feitos no Judiciário em que figure como parte pessoa idosa, que
muitas vezes nâo consegue esperar a sentença final no processo por ela
intentado.

A justica, de maneira geral, tern se preocupado, e muito, corn a celeridade
do feito, corn urn deslinde rnais rápido, de forma que a prestacäo jurisdicional
atenda aos anseios da sociedade nurn prazo razoável.

A proposicão é oportuna e vem ao encontro dos anselos da sociedade.
Assirn sendo, conto corn 0 apoio de meus ilustres pares a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica e do Trabatho para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
N O 121/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne

nos anais da Casa voto de congratulacöes corn o Sr. macjo de Sá por sua
eleição para a Presidência do Conseiho Municipal de Assistência Social do
Municipio de Forrniga. (- A Comissäo do Trabalho.)

NO 122/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja forrnulado apelo
ao Presidente da CEMIG corn vistas a realizaçäo de obras de iluminação na
Av. Sigmund Weiss, no Bairro Pilar, nesta Capital. (- A Cornissão de
Transporte.)

NO 123/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado apelo
ao Cornandante de Policiarnento da Capital corn vistas a intensificação do
policiamento da passarela sobre a R. Januária, no Bairro Floresta, nesta
Capital.

NO 124/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a regularnentacâo, corn a major
brevidade possivel, da Lei n o 13.188, de 20/1/99.

NO 125/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a regularnentacáo da Lei n°
11.039, de 14/1/93. (- Distribuidos a Cornissäo de Direitos Humanos.)

N o 126/99, do Deputado Miguel Martini, em que pede sejam solicitadas ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado informacães detalhadas e
relatôrios referentes as inspecoes que esse Tribunal realizará em órgãos do
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Estado, em virtude das suspeitas de superfaturarnerito de aluguéis.
NO 127/99, do Deputado Miguel Martini, solicitando se oficie ao Auditor-

Geral do Estado corn vistas a que envie a esta Casa a relação dos contratos
de aluguel de imOveis feitos pelo Estado corn suspeita de superfaturarnefltO.

NO 128/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se oficie ao
Comandante-Geral da Policia Militar corn vistas a que envie a esta Casa
cópia do inquérito policial militar - IPM - em que conste o nome, a idade, a
patente e o tempo de servico dos policiais militares envolvidos na greve de
1997.

NO 129/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se oficie ao Secretário
da Casa Civil corn vistas a que envie a esta Casa cópia do relatório final da
comissão de notáveis que examinou Os processoS de punicão dos policials
militares envolvidos na greve de 1997. (- DistribuidoS a Mesa da Assembléia.)

N O 130/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja forrnulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a inclusão do
asfaltamento da estrada Dores do lndaiá - Engenho do Ribeiro - Born
Despacho no Programa Rodoviário Mineiro. (- A ComissãO de Transporte.)

No 131/99, do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja consignado nos
anais da Casa repUdio a atitude do Senador Antonio Carlos Magalhães de
requerer uma CPI para o Poder Judiciário. (- A CornissãO de Administracão

PübI ica.)
Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja realizado urn forum técnico nesta

Casa para a discussãO da reforma politica.
Da Comissão de Turismo, solicitando seja incluIdo na agenda de eventos

desta Casa para o ano de 1999 urn ciclo de debates para avaliar o SemináriO
Legislativo do Turismo.

Da Cornissão de Turismo, solicitando seja incluldo na agenda de eventos
desta Casa para o anode 1999 urn ciclo de debates para avaliar o impacto da
reabertura do jogo no Estado.

Do Deputado Rogério Correia, solicitando se oficie ao Governador do
Estado corn vistas a inclusão de urn representante da Casa na Cornissão
Especial para fins de estudos da reforma adrninistratiVa. (- DistribuldoS a

Mesa da Assernbléia.)
- São também encarninhados a Mesa requerimentOS dos Deputados Gil

Pereira, Rogério Correia, Alencar da Silveira Junior, Adeirno Carneiro Leão,
José Alves Viana e João Leite.

CornunicacOeS
- São tarnbém encarninhadas a Mesa comunicacOes das ComissOes de

SaCide, de Assuntos Municipais e do Trabaiho, e dos Deputados Antonio
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Andrade, Wanderley Avila (2) e Marcelo Gonçalves.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Cabo Morals.
• Deputado Cabo Morais* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em

muito boa hora chega a esta Casa a mensagern do Governador Itamar
Franco, encaminhando o Projeto de Lei n o 182/99, que dispOe sobre a
reforrna disciplinar dos pracas excluldos da Policia Militar.

O Legislativo mineiro homenageou por diversas vezes a gloriosa
corporacão, cujas raizes remontam a Tiradentes e cuja histOria fol construlda,
corn bravura e heroismo, na disciplina e no serviço diuturno a nossa
sociedade. Entretanto, sO quern tern acompanhado de perto o que vem
ocorrendo no seio da instituição nos Ultimos anos pode dar a interpretação
correta do movimento grevista ocorrido ern 1997. Como Presidente do Centro
Social de Cabos e Soldados da PMMG, entidade que congrega 22 mu
associados, estamos em condição privilegiada para faze-b, pois, Ia
permaneci por quase urna década.

O ser humano tern obrigacOes para consigo mesmo, acima das quais sO se
colocam os deveres para corn Deus. A primeira delas é o respeito a prOpria
dignidade: a ninguém é Ilcito exigir de outrern que a avilte sob qualquer
pretexto.

Como não poderia deixar de ser, nossa forca pUblica acabou reproduzindo,
em seu interior, muitas das iniquidades que vitimam a sociedade brasileira.
Dessa forma, o fosso que separa as elites da multidão de excluldos teve
reflexos na instituição. Chegarnos, entretanto, ao insuportãvel, no Ubtimo
Governo. As disparidades entre os soldos dos oficiais e os dos praças
aprofundaram-se além dos limites do toberável. Estes ültimos, que arriscam
diariamente suas vidas no confronto corn marginais, que vão para as ruas e
trabalharn de sol a sol, tiveram seus vencirnentos de tal modo diminuidos que
já não conseguiarn oferecer a suas famIlias o rnlnimo necessário a
sobrevivéncia corn a minima dignidade. A grande rnaioria deles viu-se na
contingéncia de mudar-se para favelas, por absoluta falta de dinheiro para
alugar urn irnOvel ate mesmo nos bairros mais distantes. Assirn, eram
obrigados, muitas vezes, a conviver, no dia-a-dia, corn os mesmos
delinqüentes que, por oficio, reprirniam.

Expostos a toda sorte de dificuldades e constrangimentos, nossos praças
suportavam heroicamente, corn os farniliares, uma vida de privacOes e
sacrificios em norne da disciplina e do cumprimento do dever.

A administracão estadual, reproduzindo aqui, corn fidelidade, o modebo
concentrador de rendas adotado pelo Governo Federal, irnpOs ac
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funcionalismo püblico civil e militar o major arrocho salarial de que se tern
histOria. A mesma indiferença e a mesma insensibilidade para corn Os

problemas soclais postos em prática pelo Presidente sociálogo e por sua
equipe eram copiados, ate servilmente, pelo Palácio da Liberdade. Entre nós,
também cumulavam-se as elites de privilégios, cuja conta era paga pelas
rnassas.

Em 1996, o Governador Eduardo Azeredo foi inteirado da insatisfaçäo
reinante na tropa. TInhamos chegado ao fundo do pogo. Os praças,
responsáveis pelo servico direto da comunidade, penavam, nurna situaçao de
miséria, enquanto os burocratas da oficialidade viviarn nurn mar de rosas. As
rnanifestacöes de insatisfaçâo eram punidas corn severidade. A rnedida que
as tensöes aumentavam, as injustiças e agressöes dos comandos contra a
base da PolIcia Militar se multiplicavam.

Insensivel a essa dura realidade, o Comando da força corneteu urn ato que
reputarnos de extrema gravidade: desconhecendo totalrnente a tradicão de se
concederem reajustes iguais para todos os integrantes da corporação,
reivindicou, junto ao Governo do Estado, urn aumento exclusivo para os
oficials. Sem düvida, esse foi o estopim da crise. Corn toda certeza, os
responsáveis pelo movimento de 1997, por todas as suas tristes
conseqüências, foram aqueles que, de maneira irresponsável, buscaram
aumentar ainda mais as disparidades no interior de nossa gloriosa PolIcia
Militar. Esses, os verdadeiros causadores de tudo, foram reformados pela
administraçào anterior, corn todos os benefIcios e vantagens.

Nas ültimas eleicöes, ao consagrar nas urnas representantes das bases da
corporacâo, o povo rnineiro mostrou sua solidariedade para corn nossos
pracas. Nossa gente externou, corn clareza, seu inconformismo contra urn
quadro de injustica e opressàO, dizendo, pelo voto, de que lado está.

Hoje, Minas levantou sua voz. Ternos urn Governador que é sensIvel a
questão social e repudia o neoliberalismo, que inspira as acoes de Brasilia.
Em coeréncia corn seus principios dernocráticos e corn sua Indole de homern
aberto ao diálogo e a conciliacäo, Itarnar Franco encaminhou a esta Casa o
Projeto de Lei n o 182199, que vem fazer justica as vItirnas do movimento de
1997.

Não nos venham agora dizer que a proposicão oriera o contribuinte. 0 povo
de Minas já a legitirnou ao manifestar, de forma inequlvoca, sua vontade no
iltimo pleito eleitoral. Não nos venharn alegar que ela prernia os culpados e
incita a indisciplina. Os verdadeiros responsáveis pelo desfecho da crise de
1997 foram aqueles que se rebelaram contra os princlpios da razäo e da
eqUidade, não colocando limites a sua ganância e prepoténcia.
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Se Os militares que não aceitaram ser aviltados em sua dignidade de
pessoas hurnanas permanecerem na ativa, serâo, não duvidem, alvo de
perseguicâo e de vingança, o que os levaria em breve a nova exclusâo. 0
Governador, dernonstrando conhecer profundamente a realidade da forca
püblica rnineira, encontrou a solucão rnais adequada. Temos a certeza de que
esta Casa näo Ihe negará seu apoio para que seja reparada a injustica e a
discrirninaçäo de que foram vItimas os exciuldos.

O apoio desta Casa aos exciuldos foi confirmado quando 75 Deputados
assinaram o documento que foi encarninhado ao Exrno Sr. Governador do
Estado, rnanifestando a intençäo de ye-los reintegrados.

Não podernos mais postergar a solução. Mais de 180 famllias de ex-
militares e a sociedade rnineira como urn todo esperam isso de nós. Não os
decepcionemos! Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores da irnprensa, funcionários desta Casa,
prezada assistência, é corn muita alegria que estarnos nesta tribuna, para
homenagear 0 Clube Atlético Mineiro, que completou, no dia 25 próxirno
passado, 91 anos de história, em que trouxe glOrias para o nosso Estado e
para o futebol nacional.

No dia 25 de marco de 1908, no majestoso Parque Municipal, centro de
Belo Horizonte, jovem Capital das Alterosas, reunirarn-se alguns rapazes para
dar inlcio a urn time de futebol que, mais tarde, se chamaria Clube Atlético
Mineiro. Não podiam imaginar que aquele pequeno time de futebol, urn dia, se
tornaria urn dos mais tradicionais e vitoriosos de nosso Pals, urn clube
imortal.

Entre os craques que, inicialrnente, integravam o escrete do Atlético,
podemos citar Eurico Catâo, os irmãos Raul e Hugo Fracarolli, Francisco
Monteiro, Margival Mendes Leal (que, mais tarde, se tornaria o prirneiro
presidente do clube), Carlos Maciel, entre tantos outros, que, ainda meninos,
matavam aula para jogar futebol, paixão que, hoje, é nacional.

Iniciando urna trajetória de vitOrias já no ano seguinte, 1909, cornemorando
seu prirneiro aniversário, o Atlético Mineiro Futebol Clube, primeiro nome do
clube, goleou o Sport Club Futebol, prirneira agremiacào belo-horizontina, por
3x0, e, mais tarde, numa revanche exigida pelo próprio Sport, este foi
novamente derrotado, desta vez por 4x0, confirrnando o sucesso que apenas
começava.

Caminhando a passos largos, o Atlético partia, na década de 30, para
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conquistas mais ousadas em nIvel nacional e internacional, sagrando-se o
primeiro campeão dos campeöes do Brash, em 1936; prirneiro clube a
excursionar na Europa, em 1950; prirneiro penta-carnpeäO mineiro, de 1952 a
1956; prirneiro campeão brasileiro, em 1971; primeiro e ünico hexa-campeãO
mineiro, de 1978 a 1983; primeiro campeão da Copa CONMEBOL, em 1992,
eritre outros vários tItulos de campeäo e vice-campeäO de copas e torneios
nacionais e internacionais.

Como resultado de várias conquistas, como näo poderia ser diferente, e
brindando o sucesso, vários craques serviram a seleção brasileira, entre eles:
Dario, Reinaldo, Toninho Cerezo, Luizinho, Eder Aleixo, Doriva, Evair, Paulo
lsidoro, Joâo Leite (que hoje temos a honra de ter como membro deste
Legistativo), Orlando, Elzo, Sérgio AraUjo, Renato GaUcho, Paulo Roberto,
Nelinho e, finalmente, Taffarel, o goleiro tetracarnpeão mundial de futebol,
junto corn Márcio Santos, entre outros que, corn raga e determinacão, fizeram
brilhar o nome do Atlético, de Minas Gerais e do futebol brasileiro, pelos
gramados do mundo.

Para completar o brilhantismo deste clube, contamos, hoje, corn urna das
maiores e mais alegres torcidas organizadas do futebol brasileiro, a
Galoucura, da qual tenho a liberdade de me considerar madrinha. Esta torcida
que, tanto nos bons momentos, quanto naqueles em que o time está em
dificuldades, sob sol e chuva, dá todo o apoio e carinho que o nosso "Gab"
merece. E se nao bastasse, alérn de freqüentar assiduamente os estádios em
dias de jogos, vem desenvolvendo urn trabaiho social de grande destaque,
corn atendimento medico, odontolOgico e assistencial aos associados e
torcedores, cumprindo, assim, uma missão de honra, de exemplo a ser
seguido por todos nós, mineiros.

E corn tantos rnéritos, essa brilhante torcida sornente poderia ser dirigida
por urn homem tarnbém brilhante, de muita honra e inUmeras virtudes, 0
nosso querido Mundinho, pessoa que já faz parte da histOria do Clube Atlético
Mineiro, deixando sua marca registrada em nossos coraçães. A você,
Mundinho, nossos parabéns e que continue sendo assim.

0 Clube Atlético Mineiro nao é histOria apenas dentro dos campos. Temos
registrado, em sua memOria, grandes times de basquete e vOlei, que
somararn valiosos tItulos a galeria de troféus "Galo das Alterosas". 0 atual e
mais recente destaque do Atlético dentro das quadras é o seu time de futebol
de salão, liderado pelo craque e melhor jogador de futsa! do Brasil, Manoel
Tobias, que, não sendo diferente, nos enche de orguiho de sermos
atleticanos.

Prosseguindo, conta o clube com uma infra-estrutura voltada para o lazer
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dos associados, corn duas sedes carnpestres, o Labareda e o Vila Agua Park,
que, quando concluIdo, será o major parque aquático da America Latina.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o nosso Atlético e hoje conhecido nos
cinco continentes e tern, so em Minas Gerais, uma legião de 8 milhOes de
torcedores.

Em nome dessa torcida queremos render nossas hornenagens a todas as
pessoas da diretoria do Clube, quais sejam: Nélio Brant Magalhães,
Presidente; Cecivaldo Gonçalves Bentes, Presidente do Conselho
Deliberativo; Anibal Goulart, Vice-Presidente do Conseiho Deliberativo; Luiz
Mario Ladeira Jacaré, 1 0-Vice-Presidente; Geraldo Luiz Vieira da Silva, 2 1

-Vice-Presidente Financeiro; Edson Simão, 30-Vice-Presidente de Futebol; Ce!.
Ericio de Oliveira Panisset, 40-Vice-Presidente Administrativo; Carlos Alberto
Costa, Diretor de Futebol de Campo; José Roberto Reis de Carvalho, Diretor
de Esportes Especializados; Sérgio Batista Coelho, Diretor de Patrimônio;
Ricardo Annes Guimarães, Diretor Financeiro; João Baptista Ardizoni Reis,
Diretor do Departarnento Juridico; Luiz César Villamarim, Diretor de Obras e
Engenharia; Euler Pace Lasmar, Diretor do Departamento Medico; Geraldo de
Oliveira Leite, Diretor do Labareda; Adriana Branco Cerqueira, Diretora de
Relaçoes PUblicas e Cornunicação; Alexandre Kalil, Edgar de Mebo, Marcelo
Martins Patrus, assessores da Presidência.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Sra. Deputada, dois Deputados
desejam aparteá-la. São eles o Deputado Alencar da Silveira JUnior, que não
é atleticano, e eu, que sou atleticano. V. Exa. escolhe quem poderá aparteá-la
em primeiro lugar.

A Deputada Elaine Matozinhos - A V. Exa., que é atleticano, concedo o
aparte em primeiro lugar.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Deputada Elaine Matozinhos,
quero cumprimentá-la por seu pronunciamento relativo ao nosso glorioso
Cbube Atlético Mineiro, que não se encontra no meihor mornento de sua vida,
mas que, por sua tradição, sua garra, pela garra de seus torcedores, que
vestem a carnisa do time e por ele torcem ha tantos anos, todos sabemos
retomará muito em breve sua tradiçao de glOria e de alegria para todos nOs.
Quero aperias cumprimentá-la.

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, nobre Deputado Amilcar
Martins, companheiro de torcida.

Concedo urn aparte ao Deputado Alencar da Si!veira JUnior.
O Deputado Alencar da Silveira JUnior (em aparte) - Gostaria de

parabenizá-la por seu pronunciarnento. Os 91 anos do Atlético, comemorados
na Ultima quinta-feira, devem ser lernbrados por esta Casa. E urn time de

A



T
28

glorias, que leva o name de Minas para todo o mundo. Quando V. Exa.
parabeniza a atual direçäo do Atlético, gostaria, embora sendo americana, de
fazer coro cam V. Exa. no que se refere a seriedade corn que está sendo
dirigido a Clube Atlético Mineiro. Sabedor que sou da competência do
Presidente Nélio Brant e do companheiro Mundinho, concordamos corn suas
palavras.

Costurnava ganhar várias caixas de cerveja do companheiro Wanderley
Avila, que é atleticano, quando, na malaria das apostas que aqui fazIamos,
salmos sempre vitoriosos. Esses 91 anos do Atlético, carimbadas pelas 3x0
do Cruzeiro, lembravam-me as companheiras cruzeirenses. Mas trata-se
apenas de urna fase do futebol, pals vejo hoje a Atlética Mineiro cam uma
beUssirna diretoria, corn hornens serbs a sua frente e, corn certeza, a Atlético
saberá sair dessa crise. Posso falar, coma americana, para os companheiros
cruzeirenses, que no próxima domingo tern mais.

A Deputada Elaine Matozinhas - Agradeco ao nobre Deputado Alencar da
Silveira Jiinior pela seu aparte e, finalizanda, quero dizer que o Deputado
Wanderley Avila é urn atleticano tao ferrenho quanta esta Deputada e se
antecedeu a nOs em seu requerimento para prestar uma homenagem ao
Clube Atlético Mineiro pela passagem de seus 91 anos. Querlarnos registrar
nossas hornenagens aos assessares da Presidéncia, Alexandre Kalil, Edgard
Mebo, Marcelo Martins.

Agradeco a todos que, de alguma forma, contribuIram para a história do
Clube. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro, pelas seus 91 anos de glorias,
história e vitOrias. Parabéns a Minas par ter em seu Estado urn time tao
encantador e de tanta garra e tanta luta quanta a Atlético. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Bené Guedes.
o Deputada Bené Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

presentes as gaerias, imprensa, volta a esta tribuna, mais uma vez, para falar
de urn assunto do qual ja falei. Estou trabaihando intensamente, corn a apoio
dos meus companheiras de partido, a PDT, para reverter uma situação que
angustia e preocupa a povo de Leopoldina.

A situaçãa que envalve a retirada, a transferëncia da regional da COPASA
de Leopoldina para a cidade de Ubá, no nasso entender, é altamente lesiva,
inclusive ao prOpria Estado.

Ha dias marquei uma audiência corn a Presidente da COPASA, Dr. Marcelo
Siqueira, que me recebeu cordialmente, conversamos, e expus a ele todos as
problemas. He argumentou, sern convencer-me ou convencer ao pava e as
autoridades da minha cidade. Urna onda de revolta, de repüdio e ate rnesrno
de decepção envolve Leopoldina neste momenta em que ela está perdendo
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urna regional administrativa, que fob instatada ha mais de 10 anos, que tern
uma estrutura fIsica que atende a mais de 40 cidades e funciona muito bern.

Jamais houve urn caso que pudesse denegri-la, durante tados as governos,
desde a Governo de Newton Cardoso, respansável par sua instalacao.
Jamais houve urn fato que pudesse desmerecer sua atuaçãa, corn gerentes
do meihar quilate e funcionários exernplares, que trabalham diuturnarnente,
elevando sobrernaneira a name da empresa.

A transferéncia da regional da COPASA é absurda, parque fará corn que a
empresa invista recursos de grande manta na implantação de uma nova
regional. Não se justifica isso. No momenta em que a Governo mineira está
em dificuldades, pracurando enxugar a sua máquina, racionalizar as
despesas, 0 Presidente da COPASA, nurn ato fria, puro e simples - que é
urna ordem interna de servico - transfere uma regional, mexendo corn 30
familias, porque são 30 funcbonários. Penaliza a cidade de Leopoldina corn
urn prejuIzo mensal de mais ou menos R$120.000,00, porque isso envolve
restaurantes, hotéis e similares.

Par isso estau tentando, de todas as formas, sensibilizar a Presidente da
COPASA. Tanto a Prefeita quanta a Presidente da Cârnara não foram
recebidos na COPASA. Essas duas autoridades sornente paderãa ser
recebidas individualrnente, porque assim a deseja a Presidente. Entendo que
nãa é assim que fazemos polItica. Não é assim que administramas uma
causa tao irnportante. Se issa afeta haje a nossa cidade, poderá afetar
amanhã outras cidades dos nossos erninentes pares.

E precisa que se faca uma reflexãa, que prevaleça a barn-senso. Haje
estau acianando a nosso Governadar par meia de urn fax, que mostra a
insatisfacão do pavo leopoldinense, que a respeita muita e que votau nele.
Não estive ao lado do Governador ltamar Franca, estive aa lado do
Governador Azeredo. Mas fizemos uma carnpanha limpa e respeitasa. E nao
é possivel que a cidade seja penalizada dessa forma. Espero que a
Governador Itamar Franca chame aquele que e urn dos seus meihares
amigos para rnastrar a ele que nãa e possIvel agir dessa maneira contra uma
cidade que é tradicional, forte, que perdeu no passada, principalmente no
perloda do arbItrio, rnuita do que tinha e que somente corn a nosso esforco e
o de outros leopoldinenses pôde resgatar as suas atividades em areas
importantes, coma as da saüde, educação e indüstria, atualmente, quando se
torna urn pOlo têxtil.

Leopoldina e haje uma referéncia. Tern uma escola profissionalizante do
nivel do CEFET, tern faculdades, tern meihores au tao boas condiçaes quanta
Ubá, cidade contra a qua[ nada ternos. Entendemos ate que eta deva ser
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prestigiada e ajudada pela COPASA. Mas sern que isso prejudique a cidade
de Leopoldina, que está sendo prejudicada e penalizada duramente.

Peço ao Lider Deputado Alberto Pinto Coelho, pessoa que tern se revelado
aqui urn grande politico, urn homern corn jogo de cintura, que sabe ouvir todos
nos, que tern procurado de todas as formas ajudar o Governo - e o PDT tern
sido solidário a essa causa - urna intervencâo. Mas não podemos
absolutamente aceitar passivamente uma situaço como essa.

o Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Queria, em primeiro iugar,
curnprimentá-lo, Deputado Bené Guedes, pelo seu pronunciarnento, por
trazer a esta Casa essa denUncia, que penso ser uma medida altamente
prejudicial para a COPASA. E o senhor disse muito bern: corn uma
repercussão financeira grande.

Essa medida, no nosso entendimento, é urna rnedida impensada por parte
do Presidente da COPASA. Eu, que tive urna experiência muito grande
naquela empresa, fui Diretor por duas vezes, sei que a Superintendéncia
Regional de Leopoldina se transforrnou nurn exemplo para as outras unidades
da COPASA. Essa medida assustou ate mesmo os meios politicos. Tivernos
informacöes, por V. Exa., de que ate mesmo o Prefeito e as liderancas locais
não sabiam da transferência daquela unidade para Ubá e se diziam
surpresos, porque tinharn naquela Superintendëncia urn atendimento
exemplar.

Gostaria de trazer aqul, para conhecimento de V. Exa. e dos nobres
colegas, que tive oportunidade, semana passada, de participar de urn
seminário corn o Sindicato das Empresas da COPASA - SINDAGUA - e pude
observar tambérn urna revolta dos dirigentes sindicais corn essa medida
impensada do Presidente da COPASA.

Portanto, gostaria de dizer que estamos ao lado de V. Exa. nessa luta.
Vamos conclarnar os colegas para que, através do Lider, Deputado Alberto
Pinto Coelho, verifique-se o que pode ser feito para reverter a situacão, o que,
corn certeza, será benéfico para a COPASA e todos os seus funcionários.
Muito obrigado pelo aparte, Deputado.

0 Deputado Bené Guedes - Agradeço a intervenção do nobre Deputado
Fábio Avelar, que, a bern da verdade, conhece realrnente corno poucos a
COPASA em Minas Gerais. Ele foi Diretor da ernpresa e sempre esteve
presente nos acontecirnentos que a envolviam, dando a sua cota
extraordinária de colaboracáo, uma vez que é urn grande profissional da area.
Enfim, agradecemos a sua solidariedade. A sua palavra será ouvida na
cidade de Leopoidina e regiäo. Espero, caro Deputado, que o Governador
Itarnar Franco, que 6 urn homern de born-senso e que sabe delegar e cobrar,
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ajude a resolver esse problerna, pois conhece Leopoldina, que foi urna das
prirneiras cidades da nossa Zona da Mata. Desde a sua posse corno Prefeito
de Juiz de Fora, em 1967, Leopoldina, por intermédlo do Prefeito da epoca,
Francisco Barreto de Faria Freire, seu grande amigo e conselheiro, fez, junto
corn 0 Itamar, urn grande trabalho na Zona cia Mata. Naquela oportunidade,
em 1969, corno Prefeito de Juiz de Fora, ele inaugurou urn grande serninário
integrado pelos prefeitos da Zona da Mata, ocasiâo em que foi feito o
diagnóstico da nossa regiäo. Ouvindo as suas lideranças, planificou urn
projeto de trabaiho para a regiâo da Mata. Nós o conhecemos, Governador, e
sabemos que essa ordern não é sua. E evidente que o Presidente da
COPASA tern autonomia para emitir uma nota de serviço, mas é preciso
também que saiba ouvir os clarnores. Quando ele vern do povo,
evidentemente, esse clamor tern de ser muito mais ouvido do que a própria
palavra do Deputado, que interpreta o sentirnento dos ieopoldinenses e das
pessoas de bom-senso da regiâo da Mata que são atendidas pela COPASA.
Espero urn sinai, pelo menos para receber essas autoridades, o Prefeito, os
Vereadores, para, em conjunto, mostrarmos que a nossa realidade é outra, e
que é preciso encontrar uma solução que ajude Leopoidina e ate a cidade de
Ubá, que é rnerecedora e irnportante no contexto politico, social e econôrnico
da Zona da Mata, mas que não pode ser beneficiada em detrirnento de outra,
que está sofrendo a duras penas, que ocupou o seu espaco, através do
trabalho dos seus fllhos e de seus dirigentes, e que, hoje, estã trabalhando
muito pelo desenvolvirnento e crescimento da Zona da Mata. Agradeco aos
nobres pares e peço a irnprensa, principairnente a da Capital e a regional, que
dê a questão cia COPASA, em Leopoldina, o destaque que merece. Ate hoje,
não haviarnos falado diretamente corn a irnprensa, mas, hoje, gostaria de
colocar-me a disposiçäo de todos, para que possamos divulgar o que está
ocorrendo, principairnente na cidade de Leopoldina. Espero que o bom-senso
prevaleca e que possamos juntos encontrar a meihor soluçâo para essas
duas cidades. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Arnilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, inscrevi-me para falar, nesta tribuna, sobre o projeto de
reintegracão dos policiais rniiitares, encarninhado a Assernbléia pelo
Governador Rarnar Franco. No entanto, recebi vários apelos de Deputados de
diferentes partidos no sentido de darmos tempo a urn processo de reflexão
rnais aprofundada sobre o caráter e o sentido do que está sendo proposto,
para que possamos procurar o melhor caminho, que preserve a justica, o
direito e, tambérn, os interesses desse grupo. Todos nós, Deputados
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Estaduais, man ifestamo-nos no sentido de que eles deveriarn ter uma chance
de reintegraçäo na Policia Militar.

Acredito na capacidade de negociacão desta Assernbléia Legislativa e na
capacidade de cada Deputado desta Casa. Através do diálogo bern-
intencionado, da conversa franca e desinteressada, podemos chegar a urn
consenso em torno da melhor solucão para essa questäo que aflige a todos
nOs. Por essa razäo e em nome dessa aposta que faco no nosso
entendimento, estou aqul para me abster de emitir minhas opiniães sobre o
projeto encaminhado a Assembléia Legislativa. Que esta Semana Santa, que
é tao propIcia a urn processo de reflexâo, ilumine a todos nOs, para que
possamos, dentro do clima de entendimento e consenso que deve imperar
nesta Casa, encontrar a solução adequada.

o Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa.,
Deputado Amilcar Martins, e dizer que, mais urna vez, a Oposicão desta Casa
dá uma demonstraçao de maturidade, de que está aberta ao dialogo e,
sobretudo, de que queremos abrir caminhos para superar totalmente este
momento de dificuldades por que passa o nosso Estado. Gostaria de dizer a
V. Exa. que esperamos que o Presidente desta Casa, o LIder do Governo e
as demais Lideranças da Situacao possam discutir a meihor soluçâo. Na sua
entrevista de oritem, S. Exa. o Governador do Estado justifica o envio do
projeto a esta Casa corn urn docurnento que firmamos em solidariedade ao
Deputado Sargento Rodrigues. Queremos que se faca justica e que o direito
seja preservado em nosso Estado. E recolherno-nos para uma posterior
discussão do projeto, mais aprofundada, corn todas as Lideranças desta
Casa, no sentido de encontrar uma solucâo, que não foi encontrada pelos
Deputados da Oposicão, hoje; rnas a disposicão destes mostra
inequivocamente que a meihor maneira de resolver urn impasse é o diálogo
aberto e frarico, que mostre tanto a posicão da Situacão quanto a da
Oposicâo. Parabéns por sua posicào e por seu pronunciamento.

o Deputado Amilcar Martins - Muito obrigado, Deputado Carlos Pirnenta.
Corn prazer, concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre colega, gostaria de
agradecer a cornpreensão de V. Exa. e de me abster corn relação ao debate
desse projeto. A exernplo do nosso amigo, desejo que, na Semana Santa,
reflitarnos corn muito carinho a respeito do projeto. Gostaria de deixar bern
claro que agradeço a Oposição desta Casa por ter compreendido a
necessidade desse apoio e desse manifesto. Deixei bern claro que, se fosse
necessário, viria a püblico para agradecer a solidariedade que a Oposição
nos prestou ao assinar o documento. 0 projeto enviado pelo Exmo. Sr.
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Governador, em caráter de urgéncia, tern 45 dias para trarnitar na Casa.
Esses 45 dias representam, para 187 famIlias, mais desespero, pois estão
sern salário e precisarn de alimentar seus fllhos, que estão esperando urna
solução para seus pais. Esses policiais já pagararn urn preco rnuito alto e já
foram punidos uma vez, pois já estão ha dois arios sern o seu sustento. Toda
a Casa, durante esta sernana, deve fazer urna reflexão sobre esse aspecto
hurnanitário. Conclamo os meus pares a essa reflexão e sei que Deus nos
iluminará, para que encontremos uma solucäo no sentido de que essas
farnilias nào sejam mais sacrificadas e possam retomar o curso de suas
vidas. Muito obrigado.

o Deputado Amilcar Martins - Agradeco o aparte do Deputado Sargento
Rodrigues e, corn muito prazer, concedo aparte ao Deputado Marco Regis.

o Deputado Marco Regis (em aparte) - Agradeco muitissimo a V. Exa. e o
parabenizo pela coragem corn que aborda este assunto. Estamos, assim
como V. Exa., Deputado Amilcar Martins, e corno os demais parlarnentares
desta Casa, surnamente preocupados. Acho correto que discutamos, na casa
do povo mineiro, o problerna da reintegracão ou da aposentadoria dos
militares.

Na época da rebelião da Policia Militar de Minas Gerais, esta Casa, quase
no seu todo, dava sustentação parlamentar a S. Exa. o ex-Governador
Eduardo Azeredo, corn exceçäo apenas do PT. Naquela ocasião, todos se
preocupavarn em encontrar o rnelhor caminho. 0 prôprio Dr. Eduardo
Azeredo teve a dimensão humana necessária para absorver o movirnento
rebelde, quando outras autoridades do Pals pregavam 0 massacre ou 0
enfrentarnento corn a Policia Militar de Minas Gerais. Devemos registrar esse
rnérito para a pessoa do ex-Governador Eduardo Azeredo. Estão aqui dois
novos Deputados, o Sargento Rodrigues e o Cabo Morais, que devem ser
methores testernunhas do que nós - corn exceçäo de V. Exa., que era
Secretário de Estado - da busca do Dr. Eduardo Azeredo pelo apaziguamento
dos ânimos, naquela oportunidade.

Depois, vierarn os acontecimentos que cuirninaram corn a expulsão dos
militares, infelizmente, por pressáo do oficialato. Hoje, temos dois caminhos a
percorrer, Cu seja, a reintegracâo corn a aposentadoria, conforme o projeto do
Governador, Cu a reintegracão corn a volta ao trabalho, que, no rneu
entendimento, seria o caminho mais correto, porque a aposentadoria, embora
possa representar urn privilégio, significa uma segunda punicão. Entretanto,
no que se refere a volta ao trabalho, aos quartéis, ternos de nos preocupar
corn as possiveis perseguiçöes. Quern sabe, durante o perlodo de discussães
que iremos estabelecer, encontremos uma forma de proteção, a firn de que
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esses soldados, retornando a Policia Militar, possam contirivar seu trabalho e
sejam poupados de futuras perseguiçães. E esse o nosso entendimento
inicial. Muito obrigado.
o Deputado Amilcar Martins - Muito obrigado, Deputado Marco Regis. E

corn prazer que concedo aparte ao Deputado Edson Rezende.
o Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito obrigado, Deputado

Amilcar Martins. E muito madura a posicão tomada pelo PSDB e pelo PFL
quanto a essa situação. Entendo também que devemos discutir melhor essa
questäo. 0 Governador tomou uma atitude, deu o chute inicial. Cabe a esta
Casa, corn toda a sua potencialidade, corn os seus parlamentares, encontrar
a direção adequada e mais justa possIvel.

Gostaria de levantar alguns pontos para a nossa reflexão. Qual foi a motivo
da presenca dos militares nas pracas de Belo Horizonte? 0 primeiro motivo
foi a discriminaçao sofrida pelos cabos, pelos soldados, pelos sargentos e
pelos subtenentes no que se refere aos aumentos salariais que foram
concedidos ao oflcialato. Qual a instrurnento que a PolIcia Militar de Minas
Gerais tamou para contestar essa decisäo do Governo? Uma movimentacâo
pacifica. Na verdade, devemos relembrar corno foi que ocorreu a apoio
popular, naquele momento. Porque a povo entendia que a reivindicacào dos
militares era justa! Se, de urn lado, pode parecer insurreiçäo dos militares, do
ponto de vista legal...

o Deputado Amilcar Martins - Deputado Edson Rezende, se me permite,
estou exatamente evitando entrar na discussão do terna.

o Deputado Edson Rezende (em aparte) - Estou encerrando, Deputado.
Se, por urn lado, do ponto de vista legal, pode parecer insurreição, por outro,
do ponto de vista do mérito, a população considerou corno coragem dos
militares.

Para finalizar, Deputado, agradecendo-Ihe a aparte concedido, na verdade,
as militares foram vItimas de urn processo. Nào foram eles que iniciaram;
sornente tamaram uma atitude de contraposição. Obrigado.
o Deputado Arnilcar Martins - Agradeço a aparte do Deputado Edson

Rezende, ernbora tenha afirmado, desde a inIcia, que estaria aqui
postergando a discussão sobre esse assunto. E volta a afirmar, Sr.
Presidente, Srs. Deputados: em nome do entendimento, em nome do diálogo,
adio minha manifestaçao sobre esse projeto de lei. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Ermano Batista.
o Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a

natureza parece que decretou estado de guerra contra o vale do Mucuri. A
estiagem tern se alongado e as conseqüências já se fazern sentir no
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desespero de seu pava. A água está desaparecendo; perder o que se plantou
virou rotina.

Sem uma acão rápida e eficiente do Governo, corn vistas ao combate a
essa inclernente ditadura da natureza, o vale da fartura, corno era conhecido,
será, a curtIssimo prazo, apenas rerniniscéncia.

Investem-se fortunas, corn justica e por necessidade, a que aplaudo, para a
salvacão de determinados rios e a recuperação de suas bacias, enquanto
outros, deixados a própria sarte, caminham céleres para a exaustão.
Persistindo apenas essa palItica de ressurreicâo, sern atentar para o fato de
que paralelarnente deve-se atender quem está debilitado, chegaremas
inevitavelmente a um estágio de euforia, pela salvaçao de algumas bacias, e
de tristeza e larnenta, por causa da nossa omissão diante de outras que
deixamos esvair.

Sinto essa realidade par conviccäa e conhecimento pessoal e, ainda, diante
do clamoraso apelo que nos chega, no sentida de procurar-se uma soluçao
para a angustiante problema da seca que aflige aquela regiãa do Estado, a
que contrasta corn as rnedidas drásticas tornadas pelo Governo, corn o carte
de dotaçaes, contestadas, corn propriedade e veernéncia, pela Associaçao
dos MunicIpios do Vale do Mucuri, par meio de seu digno Presidente, TeOfilo
Barbosa Horta, Prefeito de Setubinha.

De fato, coma canstau na publicaçâo do "Minas Gerais" de 4 de fevereiro
deste ano, no Comunicado Conjunta n° 1/99, do Governo do Estado, da
Comissâo Estadual de Análise e Controle de Despesa - CEAD -, dos diversos
diretores das Superintendências Centrais de Administracäo Financeira -
SCAF -, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Superintendência de
Coritrole de Orçamento - SUCOR -, e da Secretaria de Planejamento, ficaram
retidos as recursos de combate a seca, a que agrava substancialmente a
problerna da regiâo, permitindo-nos prognasticar resultados seriIssirnas.

Preocupa-nos a todos a questäo, inclusive porque a seca já é, par si, urn
problerna langa e continuado, que, associado a dura realidade de Minas e do
Brasil, conduz o vale do Mucuri a grave situaçaa de calamidade.

Corn boa vontade, encontra-se sempre urna solucâo para tudo. As
comunidades afligidas nâo podem mais esperar e, sem recursos, näo
conseguem produzir ao menos um esboco de alivia.

Venho, assim, fazer, desta tribuna, urn veemente apelo para que a Governo
do Estado reconsidere a sua dispasiçäa de reter recursos indispensáveis para
o combate a seca, já que issa, certarnente, atenuará a drama e paderá evitar
efeitos ainda rnais clarnorasas.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Nobre Deputada Ermano
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Batista, é urn prazer estar junto corn o senhor nesta luta, para que sejam
atendidas as necessidades do Mucuri, uma região realmente muito atingida
pela seca. Ate queria lembrar que, hoje, as 15h3Omin, haverá urna reunião
especial daquela cornissâo também especial que avalia a seca do Norte.
Entramos corn urn requerimento nessa comissâo especial, ernbora não
façarnos parte dela, pedindo àqueles que dela participam que estendarn esse
trabaiho de combate a seca também as regiães do Mucuri e do
Jequitinhonha. AUás, o Jequitinhonha ja estava incluldo. Estou plenamente de
acordo corn V. Exa. no sentido de que o Mucuri tern de ser Iernbrado e tern de
ser atendido nessa situação. Na sernana passada tivemos nesta Casa uma
reuniäo, da qual participei, onde se discutia o problerna do FUNDERUR:
R$20.000.000,00, que foram trarisferidos do PrO-Floresta para o FUNDERUR,
exatarnente para urn trabalho de cornbate a seca no Norte de Minas, Mucuri e
Jequitinhonha. Embora vários trabalhadores tenham preparado seus papéis
para receberem esse recurso do FUNDERUR, não conseguirarn ser
atendidos, porque o recurso so existia na contabilidade. Esse recurso não
ficou, de fato, no FUNDERUR. Foi para urn caixa Unico, o que causou
dificuldade para o cornbate a seca no Mucuri, no Jequitinhonha e no Norte de
Minas. Ern boa hora o seu pronunciamerito traz-nos mais forças, a firn de que
possamos continuar buscando recursos para que a seca que chega no
Mucuri - e de rnaneira drástica - seja diminulda e atendida na sua
necessidade pelo atual Governo do Estado.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciarnento. Estou plenarnente de acordo corn
essa necessidade de atendimento no Mucuri. Muito obrigada.

o Deputado Errnano Batista* - Agradeço sensibilizado o aparte de V. Exa. A
sua presença nessa ernpreitada é de cabal importância, uma vez que a
Deputada, tanto quanto eu, representa os anseios daquela populaçao sofrida,
e reconhecemos, de perto, que realmente tern razão de ser as suas
reclamaçOes. Muito obrigado, Deputada Maria José Haueisen.

Sr. Presidente, ja remeti apelo ao Governador neste sentido, e peço agora a
V. Exa. auxiliar-me nessa ernpreitada. A questão é urgentissima, pelo que
venho requerer de V. Exa. se digne oficiar ao Governador do Estado para
obter dele uma revisão no procedirnento posto em prática, de retençâo de
verbas, tendo em vista, principalmente, o que nos é mais caro, o povo do vale
do Mucuri.

Sr. Presidente, passo as màos de V. Exa. o requerimento e conto corn a
sua participaçäo nesse episOdio. Muito obrigado.

* - Sem revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
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o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

representantes da irnprensa, ao anunciar a norneação de urn banqueiro
frances, sOcio do Inter American Express, no qual atua na venda, fusäo e
aquisiçâo de empresas, para a Presidéncia da PETROBRAS, corn a tarefa de
reformar a empresa e preparã-la para ser privatizada, Fernando Henrique
Cardoso confirma sua posiçâo: os interesses da Naçao brasileira, traduzidos
no conceito de soberania nacional expressos na Constituiçäo de 1988,
sucurnbiram ao rnercado globalizado.
o PSB, ern nome de quem falo nesta Casa, preocupado corn essas

questoes, acredita que as ernpresas transnacionais e o capital financeiro
especulativo internacional tern todos os rnotivos para comemorar, em
conseqüência das acöes do Governo brasileiro, francamente submisso aos
seus interesses.

A PETROBRAS, criada no governo de GetUlio Vargas, em 1953, após
arnpla campanha popular em defesa do monopólio nacional da exploracâo do
petrOleo, possui cinco subsidiárias e é urna das mais rentáveis empresas do
setor em todo o rnundo, corn urn patrirnOnio lIquido de cerca de
R$22.000.000.000,00 e urna produção diana de 1 rnilhão de barns.

Apesar dos seus námeros impressionantes, defender a PETROBRAS,
enquanto empresa estatal, torna-se para nOs paradigma de urn limite
colocado a Nacâo brasileira, que, se ultrapassado, demonstrará nossa
fragilidade enquanto povo soberano, senhor do seu prOprio destino, restando-
nos sucurnbir aos interesses de urn rnercado perverso que, ate agora, so fez
aumentar as desigualdades sociais, o desernprego, a concentração de renda
e do capital.

Eriquanto pals da periferia do sistema capitalista, estarnos submetidos a
novas formas de dependência financeira e tecnologico-produtiva e corn isso
condenarnos o nosso povo a outros séculos de miséria e atraso, incultura e
servidäo.
o Governo Fl-IC aprofundou nosso caráter de Nação dependente. Sua

politica econôrnica nos tornou mais vulneráveis a ameaças de desastres
internacionais, alérn de desarticular o sistema produtivo nacional.

Tornarno-nos reféns dos especuladores internacionais, pois a base de
sustentaçao do real, que está ancorado no dOlar, exige que o Pals acurnule
resenvas carnbiais a qualquer custo. 0 Brasil fica dependente de urn grande
afluxo de capitais estrangeiros para financiar seus deficits externos e gararitir
a estabilidade, o que escapa totalmente a qualquer controle.

Para saldar seus compromissos corn os especuladores nacionais e
internacionais, o Governo vende o patrimOnio da Nacao, construido corn o
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sacriflcio do povo brasileiro por décadas. As privatizaçOes de empresas
estratégicas estão sendo feitas, na maioria dos casos, a precos baixos e
frequentemente subsidiados pelo prOprio Governo.

E no final das contas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nós, povo
brasileiro, não temos visto qua[ beneficio estamos tendo corn a venda das
estatais, a não ser pagar altos juros aos especuladores internacioriais e
sangrar a Nacao produtora, sacrificada, anos a fib, sem nenhum retorno para
melhoria de sua qualidade de vida. A polItica econômica do Governo é
irresponsável, pois proporciona ganhos ao grande capital, enquanto a
sociedade vive merguihada na incerteza e na inseguranca. As pequenas e
médias empresas, sem qualquer incentivo e sofrendo corn as altas taxas de
juros, näo sobrevivem.

As politicas pUblicas, abandonadas em nome da racionalidade
administrativa, provocam o caos na saüde, na educação, na assistëncia
social. A incompetência governamental na realizacäo da reforma agrária
agrava o conflito no campo, coma atestam as recentes denüncias de minas
terrestres em fazendas do Paraná para conter o avanco do MST.

Ate quando poderernos suportar todas as violacöes contra a nação
brasileira? Ate onde vai nossa capacidade de resistir a interferéncia dos
banqueiros e megaempresários em nossa economia?

Sabemos, Sras. e Srs. Deputados, que se atravessarmos determinados
limites näo poderemos recuperar o que for pedido. Assirn é corn a
PETROBRAS. Se aceitarmos vender a malor empresa brasileira, estaremos
colocando em risco o abastecimento de petróleo em todo a Pals e nos
arriscando a entregá-la a empresas interessadas em destinar sua produçâo
para exportacâo ou para distribuiçâo nas regiöes mais rentáveis.

Além disso, senhores, parte importante dos lucros das empresas nacionais,
quando desnacionalizadas, passarn a ser remetidos para a exterior. Mais uma
vez o Pals perde recursos e possibilidades de geracào de emprego e de
renda.

Sabemos que se deixarmos privatizarem a PETROBRAS dificilmente
canseguiremos escapar do destino desenhado pelo Governo FHC: o de
manter, nesses 500 anos de Brasil, a nossa vocação de povo colonizado.

0 PSB, senhores, está encarninhanda a Mesa da Assembléia requerimento
em que salicita se destine parte de uma reunião ordinária para ouvirmos
representantes dos trabalhadores petroleiros, do Governo do Estado, da
sociedade civil, da cornunidade cientifica e dos partidos politicos sobre o
projeto entreguista do Governo FHC, que ameaca de privatizacãa a
PETROBRAS.
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Na oportunidade, estaremas discutindo a açâo de diversas segmentas da

sociedade em defesa da PETROBRAS, patrimônio do Brasil e dos brasileiros.
O Deputado Marco Regis (em aparte) - Agradeca-lhe, nobre orador

Deputado Edson Rezende. Eu aguardava atentamente a final de seu
discurso, rnas, na verdade, não posso ter olhos de "laser" para ver quando V.
Exa. lê a Ultima linha para aparteâ-lo. Mas ouvi corn atenção a sua proposta
de um requerimenta para que a Casa possa ouvir a pessoal ligado aos
petroleiros e ao Estado diante do impasse das privatizacöes que V. Exa.
abordou no seu discurso. Apenas gostaria de fazer coro corn V. Exa. e dizer
que, no rnomento atual, a minha pregacão é radical, por onde quer que eu
ande no Estado. Simplesmente digo que urn Governo que não teve pejo de
comprar votos para buscar a sua reeleição descurando de assuntos mais
importantes no Pals, um Governo que cometeu a fraude eleitoral do Real, nab
tern moral para vender urn patrimônio importante coma a da PETROBRAS, do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e de Furnas.

Deputado Edson Rezende, estarnos preocupados em nossa regiâa. 0
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que aqui está, na legislatura passada,
propôs urn encantra de Prefeitos da Associaçâa dos Prefeitos da Regiâo do
Lago de Furnas - ALAGO. Precisarnas ter uma conversa corn a nossa colega
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, para sabermas se está de pé, nesta
legislatura, a manutencão dessa reuniäo, porque precisamas esclarecer, haje,
melhor, para as populacôes do lago de Furnas, a gravidade que representa a
privatizacão dessa empresa estatal. Portanto estamos aqui para dar as
parabéns a V. Exa. pela pronunciamenta na tarde de haje.

O Deputado Edson Rezende - Muito obrigada, Deputado. Quero apenas
apresentar urn dado. Hoje, a dIvida interna do Brasil está em tomb de
R$350.000.000.000,00. Os juras por ano estáo em tomb de 42%. Entäo, para
bancar esses juros, em 1999, se permanecerem nesse patarnar, a Brasil terá
que despender, em urn ano, rnais de R$140.000.000.000,00, sO corn a divida
interna. Pois então: essa é a lOgica pasta para nossa discussâo. Vendeu as
telecamunicacOes e parte impartante das empresas de eletrificaçãa. Agora,
vai vender a PETROBRAS. Para qué? Para bancar as juras escorchantes,
que não tern fim. A questäa estã pasta muita claramente. Esses juros
escorchantes estãa servinda, sirn, näa ao Brasil, rnas aas grandes
especuladores internacianais e nacianais.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quera cumprirnentá-lo, calega
Deputado Edson Rezende, par seu pronunciarnenta. Tarnbérn queremos
sarnar esforcas junta corn V. Exa., porque sornos radicalmente contra a
privatizacâo da PETROBRS.



40
Ha, na Grande BH, a Refinaria Gabriel Passos, que tern dada grande

contribuiçäo para a economia do Estado de Minas Gerais. Par isso, temos
que levantar a voz de Minas, nos unir ao nosso Governador, a esta Casa, a
toda a populacâo mineira, para näo permitir, em hipOtese nenhuma, que a
Governo Federal possa, mais uma vez, vender as riquezas do Pals. Basta!
Basta de projeto neoliberal! Basta de corrermos a risco de perder a nossa
soberania e a nossa riqueza!

Parabéns a V. Exa. pelo seu pranunciamenta. Conte também corn a nasso
apoia.

o Deputado Edson Rezende - Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente desta

Casa, aas colegas Deputadas e a todos as presentes.
Inicialmente, queremos expor a nossa posicão corn relaca a reintegração

dos policiais militares. De fato, somos favoráveis. Mas deve ser grande a
papel desta Casa na discussâo dessa questho, para que achemos urna
alternativa. Este e a verdadeiro papel da Assernbléia num pals democrática:
participar das decisöes, para que, de fato, haja justica.

Quanta a proposta de que as paliciais sejam reformados, temos que discuti-
Ia, para encontrarrnos solucães. Quern sabe eles padem ser reaproveitados
em órgãas püblicos? Precisamos fazer uma discussão mais profunda. Corn
certeza, esta Casa dará a sua grande contribuicâa.

Queremos dizer tambérn que ontem estivemos, em uma audiência pUblica,
corn a Secretário da Justica e de Direitos Hurnanas, Dr. Luiz Tadeu Leite, e
várias liderancas, para discutir a problema da superlatacãa na cadeia pUblica
de Betim. Pudemos verificar a trabalho já proficuo desse Secretário, que está
fazendo urn levantamento, em todo a Estado, cam relaçao aos presos
condenados, porque ha várias cadeias corn superlotacào e funcionando em
condicöes totalmente subumanas, coma é a caso da de Betim.

Estamos encaminhando uma saluçao, junta corn a sociedade betinense, e
nos preocuparnos tarnbém corn outras cidades. Já existe uma cornissäo
organizada, indicada pela Secretaria da Justiça, para aprofundar esse
levantarnento e tomar decisães urgentes, porque não é mats possIvel que
cidadãos estejam em condicöes tao precárias nas cadeias.

Também gostarlamos de dizer que apresentamos, ha alguns dias,
juntamente corn as colegas Deputadas, urn requerimenta solicitando a Mesa
que, nesta Casa, as discursas, as chamamentos e as documentos respettem
a diferença de genera. Sabernos do carinho cam que as colegas Deputados,
os companheiros homens tém-nos tratado; esperamas, assim, receber urn
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parecer favorável a ele. Neste momenta em que vivemas, isso parece ser
uma caisa muito simples, mas a respeito a diferenca de genera é uma
conquista pela qual nOs, muiheres, lutarnos, para que hamens e muiheres
possarn ser cada vez mais campanheiras, canstruindo uma saciedade mais
justa, mais fraterna e mais igualitária.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscricoes
o Sr. Presidente (Deputada Anderson Adauta) - Esgatada a hara destinada

a esta parte, a Presidéncia passa a 2 1 Parte da reuniãa, cam a 11 Fase da
Ordem do Dia, campreendenda as cornunicaçöes da Presidência e de
Deputadas e a apreciaçäa de pareceres e requerimentos. Estäo abertas as
inscriçöes para a Grande Expediente da próxima reuniäa.

Questöes de Ordem
o Deputada Luiz Fernando - Sr. Presidente, peça verificacão de "quorum".
o Deputada Alberta Pinto Coelho - Sr. Presidente, salicito seja feita

chamada para recampasicãa de "quorum".
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

praceda a chamada dos Deputadas.
• Sr. Secretária (Deputada Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Respanderam a chamada 38 Deputadas; ha 11

Deputadas em reuniães nas comissöes. Partanta, temas "quorum" para
vataçäa da matéria constante na pauta.

Leitura de Camunicaçöes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenária das camunicaçöes

apresentadas nesta reuniãa pelas Cornissöes de Assuntas Municipais -
apravacàa, na 3a Reuniâa Ordinaria, dos Requerimentas n°s 84/99, do
Deputada José Alves Viana, e 87/99, do Deputada Dalmo Ribeira Silva; de
SaUde - apravaçâo, na 3a Reunião Ordinária, do Prajeto de Lei n o 26/99, do
Deputada César de Mesquita; e do Trabaiha - apravaçâo, na 4a Reunião
Ordinária, dos Projetas de Lei n°s 9/99, do Deputada Agostinho Silveira;
31/99, do Deputado Eduardo Brandãa; e dos Requerimentas n°s 70/99, do
Deputado Ranaldo Canabrava, e 103/99, do Deputada Adelmo Carneira Leâa
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputada Antonio Andrade - indicaçãa do
Deputada José Henrique para atuar coma Vice-Lider do PMDB (Ciente.
Publique-se. COpia a Area de Apaio as Camissöes e as Lideranças.).

Despacha de Requerimentas
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneira Leãa, em

que salicita, na forma regimental, seja remetido 6 Carnissâa de Saüde a
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Projeto de Lei no 46/99 por ter a Comissão de Justiça perdido o prazo
regimental para apreciá-lo. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita, na forma
regimental, o desarquivamento do Projeto de Lei n o 2.016/98, de sua autoria.
A Presidéncia defere o requerimento de conformidade corn o inciso )(X)(II do
art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado José Alves Viana, em que solicita, na forma
regimental, o desarquivamento do Projeto de Lei n o 113/95, do Deputado José
Bonifácio. A Presidência defere o requerirnento de acordo corn o inciso XXXII
do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita a realizaçäo de
reuniäo especial para debater o papel do Poder Judiciário, em especial a
Justiça do Trabalbo, tema hoje de relevãncia nacional. A Presidência defere o
requerimento de conformidade corn o inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno e, oportunamente, fixará a data.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Indicação dos Titulares dos Cargos de Direcão das Seguintes Entidades:
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -;
Superintendente-Geral - João Baptista Magro Filho. A Cornissäo Especial
opina pela aprovaçao do nome. Fundação Ezequiel Dias - FUNED -;
Superintendente-Gera! - Francisco Panadés RubiO. A Cornissão Especial
opina pela aprovaço do nome. Fundaçáo Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS -; Presidente - Ana
Barbara de Freitas Carneiro Proetti. A Comissäo Especial opina pela
aprovação do nome. A Presidéncia vai submeter a votaçào a parte do parecer
referente a indicaçäo do norne do Sr. Joâo Baptista Magro Filho para o cargo
de Superintendente-Geral da FHEMIG. A Presidéncia vai submeter a rnatéria
a votaçào pelo processo eletrônico. Os Deputados que desejarem aprovar a
indicaçáo registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-la registrarâo "nâo". A
matéria será aprovada por maioria simples. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a Presidëncia solicita aos Srs. Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o facam neste momento. A
Presidéncia vai dar inicio ao processo e, para tanto, solicita que os Srs.
Deputados ocupem os seus lugares. Em votaçao.

- Procede-se a votação por rneio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
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Adelino de Carvalho - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto - Amllcar

Martins - Anderson Adauto - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro -
AntOnio Roberto - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael - Dilzon
MeIo - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Elmo Braz - George
Hilton - Gil Pereira - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiäo Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votararn "sirn 30 Deputados; votararn "não" 7
Deputados; ha 11 Deputados em reuniOes nas cornissães. Está, portanto,
aprovada a indicaçao do Sr. João Batista Magro FlIho para o cargo de
Superintendente-Geral da FHEMIG. Oficie-se ao Governador do Estado.

A Presidência vai submeter a votação a parte do parecer referente a
indicaçâo do nome do Sr. Francisco Panadés RubiO para o cargo de
Superintendente-Geral da FUNED. Em votação.

- Procede-se a votaçâo por rneio do painel eletrOnico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Alton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Arnilcar Martins - Anderson Adauto - Antãnio Carlos Andrada - Antonio
Roberto - Cabo Morals - César de Mesquita - Chico Rafael - Dilzon MeIo -
Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Elmo Braz - George Hilton -
Gil Pereira - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Rérnolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiäo
Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 23 Deputados; votaram "não" 12
Deputados; ha 16 Deputados em reuniâo nas cornissöes. Está, portanto,
aprovada a indicação do Sr. Francisco Panadés RubiO para o cargo de
Superintendente-Geral da FUNED. Oficie-se ao Governador do Estado.

A Presidência vai subrneter a votação a parte do parecer referente a
indicaçâo do norne da Sra. Anna Barbara de Freitas Carneiro Proietti para o
cargo de Presidente da HEMOMINAS. Em votação.

- Procede-se a votaçào por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Anderson Adauto - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - Antonio Roberto - Cabo Morals - César de Mesquita - Chico Rafael -
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Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Elmo Braz -
George Hilton - Gil Pereira - Irani Barbosa - José Alves Viana - José Henrique
- José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rémolo Aloise - Rogerio Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastiâo Costa - Wanderley Avila

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 8
Deputados; ha 16 Deputados em reuniOes nas comissöes. Está, portanto,
aprovada a indicaçao da Sra. Anna Barbara de Freitas Carneiro Proietti para
o cargo de Presidente da HEMOMINAS. Oficie-se ao Governador do Estado.

Parecer sobre a lndicaçao do Nome do Sr. José Maria Couto Moreira para
Titular do Cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais. A Comissâo Especial opina pela aprovaçâo do name. Em discussão,
o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A
Presidência vai submeter a matéria a votaçäo pelo processo secreta. Em
votaçâo.

- Procede-se a votação por rneio do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Carlos Andrada - Antonio
Genaro - Antonio Roberto - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Elmo Braz - George Hilton -
Gil Pereira - Irani Barbosa - José Alves Viana - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiâo
Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados; votaram "nâo" 4
Deputados; ha 16 Deputados em reuniào nas comissOes. Está, portanta,
aprovada a indicaçao do Sr. José Maria Couto Moreira para o cargo de
Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Junior em

que pede se oficie ao Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos
Magalhâes, e ao Presidente da Câmara Federal, Deputado Michel Temer,
para que enviem a Comissão de Turismo, indUstria e Comércio desta Casa
informaçoes sobre projetos em tramitaçáo visando a legalização do jogo do
bicho e sabre as datas previstas para a apreciaçâo dos projetos no Plenário
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das referidas Casas Legislativas. Em votaçäo, a requerimento. Os Deputados
que estiverem de acordo permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerirnento do Deputado João Leite em que solicita seja distribuido
também a Comissâo de Direitos Humanos a Projeto de Lei n o 182/99, do
Governador do Estado, que dispOe sabre a reforma disciplinar dos excluidos
da Policia Militar. Em votação. Os Deputados que estiverern de acordo
permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n o 4/99, da Deputada Elbe Brandäo, em que pede sejam
solicitadas informaçOes ao Governador do Estado sabre a situação em que se
encantram as municipios mineiros assolados pela seca e abrangidos pela
regiào de atuaçao da SUDENE. A Mesa da Assembléia opina pela aprovacãa
do requerimento corn a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, a
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que a aprovam perrnanecam
coma se encontram. (- Pausa) Aprovado. Em votacão, a Emenda n o 1, que
recebeu parecer peta apravaçâo. Os Deputadas que a aprovam perrnaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado a
Req uerimenta n'4/99 cam a Emenda n o 1. Oficie-se.

Requerimenta n° 60/99, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
encaminhado aa DER-MG pedido de envia a esta Casa de côpia de toda a
iegislaçâo que trata da emissäa e comercialização do vale-transporte. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovacão do requerimento. Em vatacâo, a
requerimento. Os Deputados que a aprovam perrnanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 61/99, do Deputada Dinis Pinheiro, em que solicita seja
encarninhado a Promotoria de Defesa do PatrimOnia Püblico pedido de envia
a esta Casa de cOpia do inquérito civil publica sabre a vale-transporte. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovaçàa do requerimento. Em votacäo, a
requerimenta. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Apravada. Oficie-se.

Vern a Mesa requerirnento do Deputado Edson Rezende, Lider do PSB, em
que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do §
1 , transferi-la ao Deputada Chico Rafael. A Presidência defere a
requerimento e fixa ao orador a prazo de 20 minutas.

O Deputada Chico Rafael - Sr. Presidente, dernais membros da Mesa, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, püblico presente, aos bataticuitares, as batatas.
Faço este pranunciamento para trazer aa conhecimento desta Casa a
situaçào de urn segmenta da nossa agricultura que vem sendo relegado a
segundo piano pelas autaridades federais e estaduais do nossa Pals. Os
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bataticultores, em particular os da região Sul de Minas, estão passando por
urn momento complicado para sua produçao. Neste ano, conforme os
nUmeros que temos em mãos, o Sul do Estado perderá 1/3 da sua produçao,
em virtude da ausência de preços, da ausência de uma polItica de equilibrio,
da ausência de recursos do Governo para amparar essa categoria de
produtores.

0 Sul do Estado produz, hoje, 75% de toda a batata produzida em Minas
Gerais. De urn total de 2.700.000t produzidas no Pals, Minas produz
953.025t, e o Sul do Estado, por sua vez, produz 659.255t. Para que os
senhores tenham uma idéia, o Estado de Minas é o campeäo de
produtividade no Pals, pois produzimos, hoje, 22.000kg de batatas por
hectare, enquanto Säo Paulo produz 20.000kg, e o Paraná, 14.000kg.
Somarnos em todo o Estado 6 mil produtores de batata, sendo que 4 mu
estào no Sul de Minas.

As cidades produtoras do Sul sofrem corn a ausência de incentivos, corn o
descaso corn que o Estado as vem tratando. Somente a cidade de Born
Repouso, por exemplo, coloca 10% de todo o produto comercializado no
CEASA-MG. As cidades de Ipuiüna e Bueno Brandào estäo sofrendo corn as
atitudes que os Prornotores de Justiça estáo tomando contra as lavadoras de
batatas. Sustentados por uma lei votada por esta Casa, eles estão,
simplesmente, fechando as lavadoras, porque entendem que causam prejuizo
ao meio ambiente.

Ha pouco tempo, a Assembléia votou uma legislaçäo para proteger Os
mananciais, proteger os rios, sO que se esqueceu de que, para a instalaçâo
adequada dos filtros na lavadora de batatas, sâo necessários recursos da
ordem de R$50.000,00. Por isso seria necessário - e ainda o é - que, junto
com essa lei, tivéssernos analisado a possibilidade de criar uma linha de
crédito, para que pudéssemos viabilizar a instalaçäo desses filtros nas
lavadoras de batata.

Em Bueno Brandão, as máquunas foram fechadas e as produtores
obrigados a transferir sua produçao, por longas distâncias, na tentativa de
beneficiar o produto e colocá-lo no mercado.

Então, ficarn aqui as minhas palavras. Vou apresentar a Casa uma
sugestão para que possamos criar urna linha de crédito e viabilizar a
instalaçâo dos filtros nas lavadoras de batata.

Precisamos ter em mente, também, Deputados, que 0 setor bataticultor, no
Estado de Minas, gera cerca de 24 mil empregos, chegando a 16 mu
empregos diretos no Sul de Minas. Nosso Estado investiu, no ano passado,
mais de US$1.000.000.000,00, em incentivo as indüstrias e a algumas
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multinacionais rnilionárias, enquanto foram destinados para os produtores
R$5.000,00, a titulo de PRONAR. 0 Governo deu esmola para os nossos
agricultores, que não precisam disso. Os agricultores do Estado, em
particular, Os bataticultores, querem uma poiltica séria. Interpreto esses
R$5.000,00 como sendo uma pelotinha de angu de fubá que 0 Governo está
pondo na barriga do nosso povo, para amenizar, ou melhor, para evitar a
revolta no campo, que está prestes a acontecer. Estamos vivendo isso
diariamente: o êxodo rural é muito grande, e não estamos vendo as
autoridades e o Governo Federal pronunciarern-se sobre essa questão.
Temos de criar mecanismos para que possamos desenvolver a agricultura e,
em particular, o setor bataticultor no Sul do Estado. Não podemos acreditar
que urn pals que produz 2.700.000t de batata autorize a irnportação de
batatas, principalmente da Argentina, que, no ano passado, somou
US$1 1.000.000,00. Se considerarmos 6 mil produtores no Estado, tendo cada
um recebido R$5.000,00 - pois foi essa a esmola que o Governo Federal deu
para o povo -, vamos sornar R$3.000.000,00. Ao passo que, para a indüstria,
foram destinados US$1.000.000.000,00. Importamos US$11.000.000,00 da
Argentina e destinamos R$3.000.000,00 para os bataticultores de nosso
Estado.

Então, é necessário que esta Casa pense, analise e veja, corn carinho,
essa viabulidade; que chamemos os colegas para que, juntos, possamos
tarnar alguma medida, apresentar algum projeto ou sugestâo para minirnizar
as drásticos efeutos que vêrn sofrendo os produtores de batata, justamente
em razâo da necessidade de rnelhor apoio técnico por parte do Estado.

Corn prazer, concedo urn aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Corn muito prazer, estou

ouvindo a brilhante explanaçâo de V. Exa. Tenho a certeza de que o Sul de
Minas, neste momenta, está representada por nós, que já tivernas o prazer de
estar juntos corn o Secretário Adjunto da Agricultura, Dr. Antonio Bandeira,
acompanhando uma comitiva do Sul de nosso Estado. E quero fazer coro
corn a palavra séria de V. Exa. em defesa de nossa reguäo. Nâo é possIvel
que o nasso Sul de Minas, pela bataticultura, tenha mais urn ano de
sofrimento e de crise, principalmente junta aos Orgâos financeiros.

Deva dizer a V. Exa. que tambérn já requeremos, em norne do Sul de
Minas, junta a Comissão de Politica Agropecuaria e Agroindustrial, uma visita
aa Sul de Minas, para que possarnas canhecer de perto a realidade e os
anseios par que passarn as bataticultores.

V. Exa. está de parabéns. Temas a certeza de que a bancada do Sul de
Minas, em nenhum momenta, nern nesta época, quanda passam por essa



77AI
48

séria dificuldade, vai estar lange dos bataticultores. Vamos, juntos, fazer corn
que esta Casa atenda as reivindicacOes daqueles que sofrem para produzir
batata em todo a nosso Estado. Muito obrigado.

o Deputado Chico Rafael - Agradeço a aparte. Teriho a certeza de que,
corn a apoio de V. Exa., canseguiremos ajudar aquele pavo tao sofrido do Sul
do Estado.

Corn prazer, cancedo urn aparte ao Deputado Edson Rezende.
o Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito abrigado pelo aparte,

Deputado. Acredito que a grande maioria dos parlamentares desta Casa veia
do interior e representa urna parcela impartante do Estado de Minas Gerais.
Quero fazer coro corn V. Exa. nesse pranunciamento e citar urna autra região,
que engloba Barbacena, Vertentes e Mantiqueira, regiâo riquissima, que, se
tivesse apoio corn relaçao a formulaçâo de palItica agrIcola e de recursos
financeiros, estaria hoje corn uma produçao imensa de hartifrutigranjeiros
para exportaçao nâo sO para outras Estados, mas, tarnbém, para autros
paises. Mas a que vemos? Nossa experiëncia, naquela regiäo, é de
agricultura familiar, que fixa a farnilia no campo e traz da terra as rneios para
a prOpria subsistência. Não tern havido, nos ültimos anos, nenhurn empenho
do poder püblico ern investir, auxiliar au apoiar a hornem do carnpa.

Samente para dar mais subsIdios a essa discussäo, Deputado, as meias de
camunicaçao tern naticiado que 1999 será a ano da safra recarde, em torno
de 80.000.000t de graas. E a Pals precisa de 120.000.000t de grãas. Está,
portanto, corn urn deficit de, no rninirno, 40.000.000t de graos. Mais urn autro
dado: neste ano de 1999, a Brasil vai gastar R$2.000.000.000,00 para
rnpartaçâo de alirnentos. E, simplesrnente, a descaso absoluto do Governo
Federal não samente corn a agricultor, rnas tarnbérn corn a povo brasileiro,
porque é no campo que está a saida, tarnbém, para a desernprego. Outros
paises assim fizerarn. Alérn de discutir, a Governo Federal nào tern tornado
nenhuma atitude prática corn relação ao campo; näo ye que é a salda não
somente para a geração de renda no carnpa, mas tarnbém para a saluçäo
dos problemas da cidade. Se investirmos no campa, resolverernos parcela
importante dos problemas da cidade, nào so no que diz respeito a
alirnentaçao dos que morarn na cidade, rnas tarnbém para se evitar a êxado
rural. Essa e urna discussão importantissirna nesta Casa, e, par isso, ternas
de juntar tados as Deputados Estaduais, especialmente as do interior que
vivem essa angüstia, para, nurna farça suprapartidária, tornarmos urn
caminho impartante, diferente, rnas alvissareiro para as nossos agricultores.
Obrigado.

0 Deputado Marco Regis (em aparte) - Gastaria de congratular-me corn V.
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Exa., pela abardagern de assunta da maxima relevância não sO para a sua
regiâo, Pouso Alegre, que inclui a regiäo do Deputada Dalrno, Ouro Fino, e
também a nossa regiãa de Muzarnbinha, Monte Bela, Cabo Verde, que
tambérn é pradutora, ern rnenor escala, desse produto.

Gostaria de dizer para V. Exa. que a prajeta da lavagem das batatas
trarnitau nesta Casa sern maiares palêmicas. Surpreendo-me, realmente,
quanda V. Exa. diz dos efeitos danosas causados a nossa economia, porque,
na verdade, esta Casa canta, au cantava, na legislatura passada, corn
inUmeras parlamentares ligados a agricultura, e, em hora alguma, houve
oposicäa ao prajeto, que e da lavra do Deputado Miguel Martini. Esse prajeta
passou pela Comissão de Saüde e Açâo Social, parque, na verdade, envolvia
a lavagern do praduta, para isentá-la de matérias tOxicas, especificarnente
dos agratOxicas nele usados.

Mas V. Exa. traz a tana urn autra problerna, relativa aos filtros, que
pravocou encarecimenta na praducãa, inclusive fuga dos plantadares.
Acredita que V. Exa. poderia acrescentar urn subsidia a lei anterior, dando
nova redacâo a lei, au, então, fazer esse apelo ao Governo, a fim de que
possa incentivar a colacacaa desses filtros.

o Deputada Chico Rafael - Agradeca a aparte de V. Exa. e queria lembrar
que não tenho absalutarnente nada contra as ambientalistas; ao contrária,
creio que devemas desenvolver poilticas para preservar a meia ambiente.

Mas, "pari passu", temas de desenvolver, também, mecanismos que deem
condiçOes de preservacão do meio ambiente. Nea adianta haver urna lei
dessa natureza se, do panto de vista prática, você nâo consegue viabilizá-la.
E e issa que está acorrendo. Temos várias beneficiadaras de batatas que
infelizmente nãa tern recursos para instalar a filtro que está sendo exigida
haje pelas Orgãas ambientais. Seria necessaria que a BDMG, que financia
rnultinacianais, criasse urna linha de crédito para financiamento das
beneficiadoras de batata a fim de que viabilizassem a instalacâo desses
filtros.

Eu gastaria tambérn de dizer a seguinte: a categoria, as bataticultores, de
forma geral, vem procurando se arganizar. Muitos dizem que esse é urn
segmenta da agricultura que não procura se arganizar. Esse pensarnenta
está mudando. Felizmente está havendo solidariedade entre as bataticultares.
Prova disso é a inauguracâo, ha paucos dias, da Frigabata, em Pouso Alegre.
Fai criada urna entidade que reuniu cerca de 50 bataticultores que se
catizaram e construiram urna câmara fria, corn capacidade para arrnazenar
50 mil caixas de batata-sernente. Issa, sem düvida, representa um avanco
muita grande, ou seja, as bataticultores estãa pracuranda cumprir sua parte,
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estão procurando se organizar para buscar novas opcães. Mas é necessário
que o Estado também faça a sua parte. Ha poucos dias, estivemos reunidos,
a pedido da Associaçao dos Bataticuitores do Sul de Minas - ABAMIG -, corn
o Secretário de Agricuitura, levando a ele os problemas da categoria e as
reivindicaçöes que a categoria trouxe ao Estado, como a eiaboraçao de
pianos anuals de safra agricola corn a ajuda dos órgãos do Estado, da
EMATER, da EPAMIG e de tantos outros Orgâos que existem no Estado, na
tentativa de organizar a produção da batata no Estado. Ternos de tentar pôr
em prática uma poiltica de preço minirno, de instalar urn centro de pesquisas,
porque se pesquisa muito pouco sobre a batata no Estado. E necessário
ainda que o Estado direcione recursos para se fazerem essas pesquisas.
Necessário se faz também que sejam criadas linhas de crédito, para
financiamento de equipamentos, a firn de, pelo menos, minirnizar Os efeitos
dessa lei ambiental que fol criada e, corn isso, dar condiçoes de cumpri-la.
Ternos de dar condiçöes tambérn as beneficiadoras para colocarem em
prática o que a lei está exigindo.

Sr. Presidente, agora urna outra questão. 0 Deputado Anderson Adauto
teve de sair, mas eu gostaria de expor urna questäo que me incomodou
muito, e V. Exa., Deputado Gil Pereira, como Presidente em exercIcio, será o
nosso porta- voz para reiatá-la ao Deputado Anderson Adauto. Ele, ha poucos
dias, anunciou, daquela tribuninha, como ele chamou, que ela custou não sei
quanto, e a imprensa está cobrando. Então, Sr. Presidente, estou me
sentindo extremamente incomodado. 0 povo de Pouso Alegre fica me
perguntando o que eu estou fazendo aqui corn relação a essa questâo. 0
povo do Sul de Minas me pergunta o que é isso que está saindo nos jornais.
Precisamos dar uma satisfaçâo para o nosso povo. Temos aqui urn grupo de
homens e mulheres, todos honestos. Estarnos imbuldos de proteger o
dinheiro pUblico. Estamos aqui para fiscalizar a aplicaçao do dinheiro pUblico.
Acho que a Mesa da Assembiéia tern a obrigaçao de dar uma satisfaçao para
o povo do que está ocorrendo aqui dentro. Se não fizermos isso, vai pegar
muito mal. Eu me senti atingido, na minha conduta polItica, na rninha honra
politica, porque o povo de Pouso Alegre está me cobrando, a imprensa está
me cobrando. 0 que estamos vendo todos os dias na imprensa é dizerem que
parece que vamos colocar urn parlo-quente em cima disso. Isso é ruim, Sr.
Presidente.

0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência quer informar que
ficou decidido na reuniâo da Assembléia que o Presidente Anderson Adauto
val se pronunciar logo apOs a Semana Santa, e ele é a inica pessoa
habilitada e corn a responsabilidacie de falar em nome do Poder Legislativo.
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0 Deputado Chico Rafael - Então, eu gostaria de que o senhor levasse ate

ele a preocupacão deste Deputado. Que mostre ao povo as vIsceras da
Assembléia! Não estarnos aqui, urn grupo de 77 homeris e mulheres, para
esconder as coisas. Temos a obrigação de fazer esta Assembléia
transparente para o nosso povo. Tenho a certeza de que a Mesa da
Assembléia, consciente da sua responsabilidade, ira, no momento certo, dar a
resposta, dar a explicação necessária para o nosso povo sobre o que está se
passando aqui dentro. Sr. Presidente, agradeco-lhe a oportunidade.

Questäo de Ordern
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, no

ha nümero suficiente de Deputados para a continuação dos trabaihos.
Solicitamos o encerramento da reuniäo.

o Sr. Presiderite (Deputado Gil Pereira) - A Presidência verifica, de piano, a
inexisténcia de "quorum" para a continuaçào dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, declara

encerrada a discussão, em turno tnico, do veto a Proposicão de Lei
Complementar n o 54 e dos vetos as Proposiçöes de Lei n°s 13.891, 13.901,
13.919, 13.927, 13.928, 13.980, 13.988, 13.990, 13.991, 13.992, 13.994,
13.995, 13.997, 13.999, 14.000, 14.003, 14.004, 14.006, 14.008, 14.009,
14.014, 14.015, 14.023, 14.026 a 14.029, 14.052, 14.053, 14.058, 14.060 e
14.063, que permaneceram na ordem do dia, para discussão, por seis
reuniöes.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniäo, desconvocando a

reuniâo extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados
para a reuniâo ordinária de amanhä, dia 31, as 14 horas, corn a seguinte
ordern do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na ediçâo anterior.).
Levanta-se a reuniäo.

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 31/3/99
Presidência do Deputado João Paulo

Surnário: Comparecirnento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Corn parecern os Deputados:
Anderson Adauto - Agostinho Silveira - Amilcar Martins - Bilac Pinto - Cabo

Morals - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Brandäo - Eduardo
Daladier - Elbe Brandão - Fábio Avelar - João Paulo - José Alves Viana - Luiz
Menezes - Marcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria
Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia -
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Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Wanderley Avila.
Falta de 'Quorum"

o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 14hl5min, a lista de
comparecimento não registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 5, as 20 horas.

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIçAO E
JUSTIA

As quinze horas do dia vinte e trés de marco de mll novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ermano Batista,
Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Irani Barbosa e
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental,
o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerirnento 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 a matéria constante na pauta. Nos termos regimentals, a Presidéncia
acusa o recebimento das proposiçöes a seguir citadas, para as quals
designou os respectivos relatores: Projetos de Lei n

o
s 149 e 151/99,

Deputado Adelmo Carneiro Leão; 141, 143 e 147/99, Deputado Paulo Piau;
146 e 153/99, Deputado Eduardo Daladier; 145 e 150/99, Deputado Irani
Barbosa; 144 e 152/99, Deputado Agostinho Silveira; e 140, 142 e 148/99,
Deputado Antonio Julio. Passa-se a fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação 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 n°s 19, 34, 40 e 120/99
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leao); 10/99 corn a emenda no 1 (relator:
Deputado Eduardo Daladier); 12 com as Emendas n°s 1 a 4, 47 e 105/99,
este na forma do substitutivo no 1 (relator: Deputado Irani Barbosa); 28, 29, 78
e 123/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 32 corn a Emenda n o 1, 49 corn a
Emenda n11 e 75/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e o parecer que
conclui pe!a inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do
Projeto de Lei n o 25/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier). 0 Projeto de Lei
no 39/99, que recebeu parecer do relator, Deputado Agostinho Silveira, pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, teve sua discussão e
votação adiadas em virtude de pedido de vista deferido pela Presidéncia. Os
Projetos de Lei n

o
s 30, 41 e 45/99 tiveram sua apreciação adiada ern virtude

de pedido de prazo regimental pelos relatores. A seguir, passa-se 6 fase de
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discussäo e votacão de pareceres sobre proposiçOes que dispensam a
apreciacão do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
cada urn por sua vez, são aprovados Os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s
35 e 122/99 (relator: Deputado Paulo Piau), registrando-se, quanto ao
primeiro, voto contrário do Deputado Irani Barbosa; 60/99 (relator: Deputado
Irani Barbosa); 83/99 corn Emenda no 1 (relator: Deputado Eduardo Daladier)
e 125/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). Nos termos do art. 185
do Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei no
25/99 ao Plenário, para a inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Paulo Piau - AntOnio Julio.

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quinze horas e trinta rninutos do dia vinte e trés de marco de mll
novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das ComissOes os
Deputados João Paulo, Bené Guedes e Elaine Matozinhos, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Arlen
Santiago. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua[ é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que se encontra em poder da Mesa e 6 disposiçâo dos
Deputados oficio do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, em que solicita a
indicacão de urn membro da Comissâo para representá-la no Conselho
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor-COMDECON-BH-, criado
pela Lei no 7.568, de 4/9/98. Após consultar os Deputados, a Presidéncia
indica o Deputado Bené Guedes para cornpor esse Conselho. Ato continuo,
comunica que foi encaminhado a Comissão, o Oficio no 4/99, da Sra. Vilma
Rodrigues, Diretora do Centro de Educacão Supletiva, do Municipio de São
Gotardo, solicitando material para utilização nas atividades da escola. A
Presidéncia pede a assessoria da Comissâo que tome as devidas
providências para atendimento da referida solicitação. A Presidência informa
que a reunião se destina a obter informaçOes sobre a decisão de se
suspender o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Caixa
EconOmica Federal - CEF- e as casas lotéricas, o qual tem por fim o
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recebimento das contas de água, luz e telefone. Informa, ainda, que serão
ouvidos nesta reunião Os Srs. Emerson Martins Garcia, Gerente de Mercado,
representante do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional da
CEF, e Flávio Loures, Consultor de Campo de Loterias da CEF. A seguir,
registra a presença do Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário de Estado da
Justica, e do Sr. Antonio Carlos Câmara, Vereador a Câmara Municipal de
Montes Claros. Passa-se a discussão e votação de proposiçOes da
Comissão, oportunidade em que a Deputada Elaine Matozinhos apresenta
requerimento, solicitando seja realizada audiência püblica da Comissão corn a
participaçäo dos representantes da EMBRATEL, da TELEMIG e de
movimentos organizados dos consumidores, que discutirão as possIveis
soluçOes para coibir o tele-sexo internacional. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidéncia passa a palavra ao
Deputado Arlen Santiago, para que explique o objetivo da reunião. Logo após,
Os convidados fazem sua exposição e respondem as perguntas formuladas
pelos Deputados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reuniäo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 30 de marco de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes.
AlA DA P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA

SECA NO NORTE DE MINAS
As quinze 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 os
Deputados Dimas Rodrigues, Carlos Pirnenta, Dalmo Ribeiro Silva e João
Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, dispensa a Ieitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir a Presidéncia
informa que a finalidade da reunião é ouvir Os Srs. Cirlaco Serpa de Menezes,
Superintendente Regional da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF -; Renato Rebello de Freitas, Presidente do
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS -; Frederico Carlos
de Carvalho Soares, Coordenador da Fundação Nacional de SaUde - FNS-
MG -; Abelard Carlos Pimenta, Presidente da Associação de Vereadores da
Area Mineira da SUDENE - AVAMS -; Rogerio Rocha Rafael, Presidente da
Associação dos MunicIpios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -; Edailton
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AntOnio Godinho Pimenta, Presidente da Associaçao dos Municipios do Alto
Jequitinhonha - AMAJE -; Ronaldo Mota Dias, Presidente da Associação dos
MunicIpios da Area Mineira da SUDENE - AMAMS -; e Roberto Grapiüna,
Presidente da Associação dos Municipios do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ. 0
Deputado Carlos Pimenta, relator, tece consideraçOes iniciais a respeito do
tema a ser discutido. Em seguida, a Presidência passa a palavra aos
convidados acima citados que, cada urn por sua vez, fazem suas exposiçOes.
Usa também da palavra o Sr. Josemar Soares, Prefeito de Varzeiãncia. 0
Presidente registra a presença do Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário da
Justica, e do ex-Deputado Federal Getülio Neiva, sendo que este Ultimo, corn
a palavra, também tece suas consideraçOes. 0 Sr. CirIaco Serpa de Menezes
entrega a Comissão documentacão contendo informacOes técnicas sobre as
barragens construldas e a construir na area mineira da SUDENE. Encerradas
as exposicOes, a Presidéncia abre a fase dos debates, na qual fazern
perguntas aos convidados os Deputados Carlos Pimenta, João Batista, Dalmo
Ribeiro Silva, Maria José Haueisen, Márcio Kangussu, José Alves Viana,
Arlen Santiago e Dimas Rodrigues. A seguir, o Presidente indaga se ha
alguma proposição a ser apresentada. Corn a palavra, a Deputada Maria José
Haueisen apresenta requerimento em que solicita seja convidado a participar
da próxirna reunião desta Comissão o Presidente da Associação dos
MunicIpios do Vale do Mucuri - AMUC. 0 Deputado Carlos Pimenta apresenta
emenda ao requerimento pedindo que o convite seja feito tambérn ao
Presidente da Associaçao dos MunicIpios do Médlo São Francisco - AMESF.
Submetido a votação, fica o requerimento aprovado corn a emenda proposta.
O Presidente faz a leitura de requerimento do Deputado Márcio Kangussu em
que solicita seja convidado a participar de reunião desta Cornissão o
Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável, para inforrnar
sobre os prograrnas e projetos daquela Secretaria corn vistas a preservar o
meio ambiente e os recursos hIdricos do Node de Minas e Jequitinhonha,
tendo em vista que a degradação ambiental é uma das principais causas da
seca naquelas regiOes. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 0
Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidéncia ao Deputado Dalrno Ribeiro
Silva e apresenta dois requerimentos: urn solicitando que a visita que esta
Comissão realizará ao Ministro da Agricultura e ao Presidente da
CODEVASF, em Brasilia, para buscar soluçOes para os problemas causados
pelas secas no Node de Minas, seja estendida ao Ministro do Meio Ambiente,
Recursos Hidricos e Amazônia Legal; e o outro em que solicita seja realizada
audiéncia ptblica desta Comissão na cidade de Rio Pardo de Minas, para
analisar e avaliar os efeitos das secas no vale daquele rio, sendo convidadas
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as autoridades que menciona para participar da referida reunião. Submetidos
a votaçäo, cada urn por sua vez, 5O os requerimentos aprovados. 0
Deputado Dalmo Ribeiro Silva retorna a Presidência ao Deputado Dimas
Rodrigues. 0 Deputado Carlos Pimenta sugere que, devido a proximidade
dos locals, a audiência ptiblica no Municipio de Rio Pardo de Minas seja
realizada no mesmo dia da audiência püblica do Municlpio de Cristália. 0 Sr.
Frederico Carlos de Carvaiho Soares sugere que sejam feitas três audiências
pUblicas: uma em Almenara, uma em Araçuai e outra em Diamantina. 0
Presidente esciarece que a Comissão estudará as duas sugestOes
oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
colaboraçào dos Srs. Ciriaco Serpa de Menezes, Renato Rebello de Freitas,
Frederico Carlos de Carvalho Soares, Abelard Carlos Pimenta, Rogério
Rocha Rafael, Edailton Antonio Godinho Pimenta, Ronaldo Mota Dias,
Roberto GrapiUna e Josemar Soares, pelos subsidios prestados para
realização dos trabalhos, agradece a presença dos parlamentares, convoca
Os membros da Comissão para a prOxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 30 de marco, as 15h3Omin, no Plenarinho IV, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Dimas Rodrigues, Predente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os
Deputados Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara,
Washington Rodrigues e Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado João
Leite), membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também,
os Deputados Edson Rezende, Elaine Matozinhos, Maria Olivia, Carlos
Pimenta e Maria José Haueisen. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçao de requerirnento do Deputado Marcelo Gonçalves, 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
discutir a questao da violéncia no trânsito e a situacão e das estradas e
rodovias no Estado e apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o
Deputado Glycon Terra Pinto procede a teitura dos seguintes ofIcios: do
Deputado Federal Nilrnário Miranda, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara, em que convida os membros da Comissão para o IV
Encontro do FOrum Legislativo de Direitos Humanos, dia 15 de abril, na
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Câmara dos Deputados; dos Deputados Federais Maria do Carmo Lara e
João Magno, comunicando as providéncias tomadas pela Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados corn relacão as denUncias
contra a segurança privada da Companhia Vale do Rio Doce, em Itabira; da
Sra. Maria Raimunda Modesto, em que solicita sejam apuradas as agressOes
praticadas contra seu irmão, preso em flagrante; da Vereadora Jo Moraes, em
que solicita sejam buscadas nos órgâos competentes inforrnaçoes sobre
Francisco Manoel Chaves, desaparecido desde 1972, por ocasião da
Guerrilha do Araguaia. Ato continuo, passa-se a fase de discussào e votaçäo
de proposicOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléla. E
colocado em votação e aprovado o Requerirnento n o 78/99, das Deputadas
Maria José Haueisen, Maria Tereza Lara, Maria Olivia, Elaine Matozinhos e
Elbe Brandão. Neste mornento, registra-se a chegada do Deputado João
Leite, que assume a direçâo dos trabathos. A seguir, passa-se a fase de
discussão e votaçao de proposiçOes da Comissão. São apreciados e
aprovados, cada urn por sua vez, requerimentos da Deputada Elbe Brandão,
em que solicita seja convidado o Sr. James Ladela para apresentar relatOrio
da polItica de reforma agrária no Estado, referente ao perlodo de 1995 a 1998
e seja convidado urn representante do Conselho Alimentar para discutir a
realização do programa bolsa-escola em parceria corn esta Casa, bern como
contemplar os assentamentos da reforma agrária no Estado. Dando inicio a
fase da reunião destinada a audiência püblica, o Presidente convida a compor
a Mesa o Sr. Marcllio Sérgio da Silva, representante da 4a Superintendéncia
da PolIcia Rodoviária Federal em Minas Gerais; o Cap. Márcio AntOnio de
Miranda, Ten.-CeI. Geraldo Magela Moreira de Freitas, Comandante do
BPTRAN; os Srs. Márcio José dos Reis Santos, Presidente do Conselho de
Transportes do DER-MG; Ana Paula Duarte Mendes, chefe da Divisão de
Controle Operacional do DER-MG; Carlos Henrique Fleming Ceccon,
Procurador-Geral de Justiça Adjunto, João Luiz da Silva Dias, Diretor de
Planejamento da BHTrans, e Terezinha Cordeiro Vieira, representante do
Movirnento das Famitias VItimas de Acidentes de Trãnsito. Em seguida, 0
Deputado João Leite faz suas consideraçOes iniciais sobre o tema em debate,
na qualidade de autor do requerimento que motivou a realizacão da reunião.
Ato continuo, o Presidente passa a palavra aos membros da Mesa, que
fazem suas explanaçoes, e registra as presenças das Sras. Cinara Alves,
Juliana Guimarães Freire, Raquel Helena da Silva, Maria de Lourdes
Fonseca, Rosely Fantoni Silva e Patricia Fonseca, dos Srs. Carlos Cateb, do
Projeto Pare; Ronaldo Garcia, Luiz AntOnio, da FHEMIG; Mario LUcio Silveira
Filho, Wagner AraUjo Dionisio, Luiz Antonio Ferreira Paulino, do Grupo de
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lnvestigaçäo e Prevencao de Acidentes da FHEMIG, Daniel Leite Fonseca
Junior, da Empresa Municipal de Transporte Trânsito de Betim, e do Cap.
Márcio Antonio de Miranda, do planejamento de policiamento de Minas
Gerais. Em seguida, passa-se a fase dos debates, corn a participacäo dos
convidados e parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. 0
Deputado Joäo Leite faz suas consideracöes finais, enfatizando a importância
do tema tratado, e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presenca
dos convidados, parlamentares e demais participantes, convoca os membros
da Comissäo para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 31de marco de 1999.
Maria Tereza Lara, Presidente - Marcelo Goncalves - Washington

Rodrigues.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Bilac Pinto, Antonio Andrade, Amilcar
Martins, Chico Rafael, Eduardo Daladier e Eduardo Brandão, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Rogério Correia, Antonio Roberto, José Henrique, Ermano Batista e
José Braga. Havendo ntmero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leâo, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Amilcar Martins, 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 ouvir os Srs.
Lücio Guterres, Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas
Gerais - SINDIELETRO -; Maurilio Chaves dos Santos, ex-Coordenador-
Geral do SINDIELETRO; Alexandre Lisboa e Marcelo Correia Moura Batista,
representantes dos trabalhadores no Conselho de Administraçao da CEMIG;
e Ayres Mascarenhas, Presidente do Clube dos Investimentos dos
Empregados da CEMIG - CLIC. A Presidência convida o Sr. Ayres
Mascarenhas para compor a mesa dos trabaihos e passa-Ihe a palavra. 0
convidado faz a sua explanaçâo e em seguida é questionado pelos
Deputados Antonio Andrade, Bilac Pinto, Amilcar Martins, Chico Rafael e
Adelmo Carneiro Leão. 0 Deputado Amilcar Martins faz questão de ordem
solicitando que não se trate do assunto "Infovias" nas reuniOes desta
Comissào, por estar fora do objeto da CPI. 0 Deputado Chico Rafael se
posiciona em favor de que o Deputado tenha amplo direito de questionar o
convidado ou intimado no que achar pertinente para embasar suas opiniOes,
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embora o relatôrio final deva restringir-se ao objeto da CPI. A Presidência
esclarece que, após a análise aprofundada da assessoria, responderá a
questão de ordem. Não havendo mais perguntas a ser feitas ao Sr. Ayres
Mascarenhas, o Presidente Ihe agradece a presença e colaboração, pelos
subsidios prestados aos trabalhos, e suspende a reunião por 3 minutos para
que os Deputados possam se despedir do convidado. Reabertos os trabalhos,
a Presidéncia convida para compor a mesa os Srs. Lücio Guterres e Maurilio
Chaves dos Santos, Coordenador e ex-Coordenador-Geral do
SINDIELETRO, respectivamente, e Alexandre Lisboa e Marcelo Correia
Moura Batista, representantes dos trabalhadores no Conseiho de
Administraçäo da CEMIG. Os convidados, corn a palavra, fazem suas
exposiçOes, cada urn por sua vez. 0 Sr. LUcio Guterres faz entrega de
documentos, e a Presidéncia solicita a assessoria que os junte aos autos do
processo. 0 Deputado Arnilcar Martins faz questão de ordem quanto ao uso,
pelo Sr. Lucio Guterres, da palavra "negociata" em sua exposição,
considerando isso como falta de decoro. 0 Presidente responde que permitirá
aos convidados usarem a linguagem que acharem mais conveniente, mesmo
que depois tenham que responder por isso. Encerradas as exposiçOes, os
convidados são questionados pelos Deputados Antonio Andrade, Chico
Rafael, Amilcar Martins, Eduardo Daladier e Adelmo Carneiro Leão. Não
havendo mais perguntas aos convidados, a Presidência agradece a
participacão dos Srs. LUcio Guterres, MaurIlio Chaves dos Santos, Alexandre
Lisboa e Marcelo Correia Moura Batista, pelos importantes subsIdios
prestados a Comissão, e suspende a reunião por 5 minutos para que Os

Deputados possam despedir-se dos convidados. Reabertos os trabalhos e
estando para se encerrar o horário regimental de funcionamento da reunião, a
Presidência a prorroga de oficio por mais 20 minutos, para que possam ser
apreciadas as proposicOes da Comissão. 0 Presidente faz a leitura de dois
requerimentos do Deputado Amilcar Martins, nos quais pede seja solicitada
Secretaria do Planejamento a cópia da ata da reunião da Comissäo de
Desestatizacão, realizada no dia 24/1/97; e ao Tribunal de Contas do Estado
a cápia do parecer final versando sobre o uso, pelo Governo de Minas, dos
recursos provenientes da venda das açOes da CEMIG; de um requerimento
do Deputado AntOnio Andrade, no qual solicita seja convidado a participar de
reunião desta Comissão o Sr. José Luiz Ladeira, advogado, corn o objetivo de
prestar informacOes e esclarecimentos sobre as vendas das acOes da
CEMIG; e de urn requerimento de autoria da Comissão, solicitando que seja
convidada a Sra. Carmem Lucia Antunes Rocha, Procuradora do Estado,
para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto desta CPI. Colocados em
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votaçâo, cada urn por sua vez, SO Os quatro requerirnentos aprovados. 0
Deputado Adeirno Carneiro Leão passa a Presidência ao Deputado Eduardo
Daladier para apresentar requerimento no qua] solicita seja convidado o Prof.
Luiz Pinguelli Rosa, Diretor de Coordenação dos Cursos de POs-Graduaçao
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para prestar informaçaes a esta
CPI. Colocado em votaçao, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Eduardo
Daladier retorna a Presidência ao Deputado Adeirno Carneiro Leâo. 0
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniâo, o Presidente 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 Comissães, 31 de marco de 1999.
Adeirno Carneiro Leão, Presidente - Bilac Pinto - Amilcar Martins - Eduardo

Brandäo - Eduardo Daladier.
TRAMITAçA0 DE PROPOsIçOEs

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 51/99
Comissão de Constituiçao e Justiça

RelatOrio
Desarquivado a requerirnento do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, o

Projeto de Lei n o 51/99 institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado
de Minas Gerais.

Publicado em 20/2/99, foi o projeto distribuldo as Comissöes de
Constituiçao e Justica, de Administraçao Püblica e de Fiscalização Financeira
e Orcamentaria para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissâo o exame dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, fundamentado nos termos
seguintes.

Fu ndamentaçao
Ao instituir o Código de Defesa do Contribuinte, a proposição em tela

atende ao comando do art. 18 do Ato das Disposiçães Constitucionais
Transitórias da Carla mineira, que preconiza a consolidação, em lei, dos
procedimentos administrativos pertinentes a area tributária, destinados a
garantir a efetividade dos direitos do contribuinte.

Nesse passo, a proposta parlamentar, além de consolidar uma legislaçâo já
existente, arrola, em vários capItulos, os direitos do contribuinte, os
mecanismos para sua proteção e orientaçáo, disciplinando a administração
tributária e delineando práticas a serem consideradas abusivas quando da
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intervencão do Estado para a exaçâo fiscal.

O projeto visa, desse modo, a estabelecer os mecanismos de atuacão do
agente püblico, impondo limites embasados, de maneira preponderante, no
capItulo relativo aos direitos e garantias individuais, de que trata a
Constituição da Repüblica.

De iniclo, define a proposta o que é contribuinte para os efeitos da lei,
equiparando a este o usuãrio dos serviços prestados pela administracão
püblica, como também as entidades de classe, associaçöes e cooperativas de
contribuintes, facilitando, assim, a defesa dos interesses da categoria pela via
administrativa e jurisdicional.

A proposicão disciplina o recolhimento do IPVA, que por anos consecutivos
tern gerado transtornos para o contribuinte, bern como inviabiliza a cobrança
de tributos vinculados as contas de consumo dos servicos medidos,
proporcionando, desse modo, uma definiçào adequada de prazos e condutas,
em beneflcio de toda a populacâo mineira, que, em algum momento, se ye na
condiçâo de contribuinte.

O projeto encontra similar no COdigo de Defesa do Consumidor, e a ediçäo
da lei de protecao dos contribuintes tornou-se imperativa näo apenas por
forca do comando constitucional, como também porque o Poder Judiciário,
por diversas oportunidades, decidiu que a relaçâo jurIdica entre contribuinte e
poder püblico não se encontra sob a égide da norma consumerista.

Vale salientar, nesse particular, a dificuldade do contribuinte lesado pelo
fisco em fazer valer os seus direitos, quer perante a administracão pUblica,
quer perante o Poder Judiciário, haja vista os vultosos custos impostos por
uma demanda.

A Constituicao mineira e clara ao dispor sobre a possibilidade de
instauracão do processo legislativo em matéria de natureza tributária por
membro ou cornissão desta Casa Legislativa, inexistindo qualquer vedacao
no art. 66 pertinente as matérias de iniciativa privativa dos órgãos e
autoridades nele enumerados.

Em verdade, ao editar o texto da Carla Estadual, o constituinte mineiro, corn
o intuito de aumentar o leque de prerrogativas deste Poder, nao inseriu no rol
de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo aquelas de
natureza tributária, a exemplo do que ocorreu na esfera federal.

0 projeto deve ser apreciado pela Assembléia Legislativa, a qual compete
disciplinar, mediante proposta de lei, matérias relativas ao sistema tributário
estadual, arrecadação e distribuiçâo de rendas, conforme previsto no art. 61,
Ill, da Constituição do Estado.

As emendas apresentadas visarn ao aprimoramento do texto, não
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implicando qualquer alteraçâo substancial da proposta primitiva.

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

iegalidade do Projeto de Lei n o 51/99 corn as Ernendas n°s 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA N o 1
D&-se ao inciso IV do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - ..............
IV - a adequada e eficaz orientação e educaçao tributária e de

procedirnentos administrativos.".
EMENDA No 2

D&-se ao inciso ii do art. 16 a seguinte redaçao:
"Art. 16-.....................
ii - a facilidade de defesa de seus direitos, nos processos administrativos e

tributários, corn a inversão do onus da prova em favor do contribuinte, face a
sua condiçâo de hipossuficiência,".

Sala das Cornissôes, 30 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antonio Jiio - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier - Adelmo Carneiro Leâo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 74/99

Corn issâo de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em epigrafe
dispöe sobre reserva percentual de vagas da UNIMONTES para estudantes
que concluIram o 2 0 grau nas escolas estaduais da região Node de Minas.

Pubicado no "Diário do Legislativo" de 6/3/99, foi o projeto distribuldo a esta
Comissâo para receber parecer quanto aos seus aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Iii, "a", do
Regimento interno.

Fundamentaçâo
0 projeto estabelece que a UNIMONTES reservará 15% de suas vagas

para os estudantes que concluIrem o ensino médio em escolas pUblicas
pertencentes a jurisdiçao da 22 a Superintendéncia Regional de Ensino de
Montes Claros, da 30' Superintendéncia Regional de Ensino de Pirapora e da
17a Superintendência Regional de Ensino de Januãria. Os alunos
beneficiados deverão ser aprovados no concurso vestibular promovido pela
UNIMONTES no ano imediatamente posterior ao da conclusão do 61timo ano
do 20 grau. Além disso, a proposição dispoe que, não sendo preenchidas as
vagas reservadas, estas serão ocupadas pelos candidatos ciassificados
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oriundos de outras escolas.

De rnanifesta natureza discriminatOria, a proposição desequilibra a
igualdade de oportunidade que norteia os certames pübiicos, garantindo
previamente, a urn determinado grupo de alunos, parte do total das vagas a
que todos os candidatos deveriarn concorrer.

Ora, conceder tratamento diferenciado aos alunos de escolas pübiicas em
prejuizo de outros, quando do ingresso na universidade, é inserir critério de
seleção absolutamente estranho a quaiquer preocupação de caráter
educacional. Mesmo porque a quaiificacäo para ingresso em universidade
requer, num primeiro piano, urn born nivel de formação cultural básica,
independenternente da natureza pUblica ou privada da instituiçào educacional
que forneceu o diploma do ensino médio. Depende, sim, do grau de
aproveitamento do aluno nas escolas que frequentou, bern como do nIvel de
ensino que Ihe foi rninistrado nessas escolas.

Ademais, privilegiar parcela da comunidade estudantil em detrimento do
todo é afrontar o prOprio princIpio democrático. Para o ilustre
constitucionalista José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito
Constitucional Positivo", "a igualdade constitui o signo fundamental da
democracia" e "não admite os privilégios e distinçães que urn regime
sirnpiesrnente liberal consagra".

A Constituicão da Repüblica, no seu art. 50, inscreve o princIpio da
igualdade perante a lei, "sem distinção de qualquer natureza". Esse principio
foi reforçado pelo legislador constituinte federal por meio de vários outros, a
exemplo do inciso I desse rnesrno artigo, que declara que hornens e mulheres
são iguais em direitos e obrigaçOes, e do inciso XXX do art. 7 1, que prolbe a
diferenca de salários, de exercIcio de funcoes e de critérios de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Mas e especialmente da leitura do inciso IV do art. 30 da Carta Magna que
desponta "a veemente repulsa a qualquer forma de discriminacão", conforme
se expressa o ilustre Prof. José Afonso da Silva, na sua obra aqui já
destacada. 0 dispositivo citado estabelece como urn dos objetivos
fundamentais da Repóblica Federativa do Brasil "promover o bern de todos,
sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminacão".

A doutrina de José Afonso da Silva é categórica ao afirmar que "são
inconstitucionais as discriminacOes não autorizadas pela Constituicão". (Obra
citada, p. 207.) Conforme seus ensinamentos, uma das formas de se cometer
esse tipo de inconstitucionalidade consiste em 'outorgar benefIcio legItimo a
pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento de
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outras pessoas ou grupos em igual situação". 0 ato é inconstitucional, sem
düvida, porque ferlu o princIpio da isonomia.

Para finalizar, transcrevemos, a seguir, o inciso I do art. 206 da Carta
Magna, que traz inconteste reforço a inconstitucionalidade do projeto de lei
em comento:

"Art. 206— 0 ensino será ministrado corn base nos seguintes princIpios:
I - igualdade de condiçoes para o acesso e permanência na escola;".
Diante, pois, dos argumentos apresentados, que demonstram a ausência de

respaldo ju rid ico-constitucional para a proposição em análise, formulamos a
seguinte conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n o 74/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antonio Julio -

Paulo Piau - Eduardo Datadier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 76/99

Comissão de Constituiçäo e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe isenta
o cidadão comprovadamente desempregado do pagamento de taxa de
inscrição em concursos promovidos pelos Orgãos pUblicos do Estado.

Publicada em 6/3/99, a proposicão fol distribuida a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçâo
A atividade administrativa no Brasil deve obedecer a principios e normas

gerais definidos no art. 37 da Constituiçâo da RepUblica. A universalidade do
acesso aos cargos püblicos, caracterIstica da moderna administraçao, que se
contrapOe ao clientelismo e ao apadrinhamento, formas comuns em
sociedades pouco desenvolvidas, estã consagrada no inciso I do referido
artigo, o qual dispãe que "Os cargos, empregos e funçOes püblicas são
acessIveis aos brasileiros que preencharn Os requisitos estabelecidos em el".

A lei a que se refere o dispositivo constitucional poderá estabelecer
restriçoes relativas a natureza do cargo ou a qualificação técnica exigida. Não
se admitem, no entanto, outras restriçOes que irnpeçam a apuracäo do mérito
do candidato como elemento fundamental para seu ingresso no servico
püblico.

A fixacäo de taxas para o concurso püblico, muitas vezes como forma
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espuria de financiamento das atividades de determinadas entidades püblicas,
tende a impedir o cumprimento do texto constitucional. Esse fenOmeno torna-
se mais grave quando se tern, no Pals, urn quadro econômico recessivo e o
aumento dos Indices de desemprego. Nessa situaçao, o valor das taxas
torna-se relativamente mais alto, especialmente para quem näo dispOe, no
momento, de fontes regulares de renda. Não se pode acoiher, conforme
ensinamento do grande jurista Rudolf von Ihering, urn dos fundadores da
moderna ciência juridica, na sua obra magistral " A Luta pelo Direito",
subterfügios que, sob a aparência de legalidade, impecam a concretização
dos direitos fundamentais do cidadão.

Ao se propor a isenção de taxas para os cidadâos corn provadamente
desempregados, pretende-se, corn a proposição em exame, que seja
efetivamente observado o principio expresso no art. 37, I, da Constituição da
Repüblica.

A matéria é de competência estadual, e não existem ôbices no que se
refere a iniciativa no processo legislativo. Assim, no que concerne aos seus
aspectos preliminares, nada obsta a sua aprovação, restando para as
comissöes seguintes o exame dos aspectos de mérito e, se assim
entenderem, a promoção do aperfeicoamento da proposiçao.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n.° 76/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - AntOnio Julio -

Agostinho Silveira - Eduardo
Daladier - Paulo Piau.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 88/99
Comissão de Constituição e Justiça

RelatOrio
O projeto de lei em tela, desarquivado a requerimento do Deputado Hely

Tarqüinio, tern como objetivo instituir o parcelamento do pagamento de multas
de trânsito relativas a infracaes cometidas no Estado antes da vigëncia da Lei
Federal n o 9.503, de 23/9/97.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/99, foi a proposição distribulda
a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, do
Regirnento Interno.

Fundamentacão
A proposição em estudo procura solucionar as pendências dos proprietários



^AC

66
de veiculos que não tern condiçöes de quitar, a vista, os débitos relativos a
multas de trãnsito. Tais pendências prejudicam a arrecadaçäo do IPVA
desses veiculos, visto que eventuais débitos dos proprietários são fatores
impeditivos da emissão de novas guias de recoihimento do imposto devido.

Quanto a legitimidade do ente federado arrecadador, não ha dUvida de que
o Estado pode conceder o parcelamento previsto no projeto, relativamente a
multas cuja cobranca e arrecadação são de sua corn peténcia.

A Constituiçao da RepUblica, em seu art. 25, § 1 1, conferiu aos entes
federados competência para legislarem sobre todas as matérias de seu
interesse, corn exceçäo daquelas que sejam vedadas por ela própria. Corn
base nesse dispositivo, portanto, é legitimo ao Estado dispor sobre a matéria
em questão.

No entanto, e necessária uma avaliaçao cuidadosa quanto a repercussão
financeira da medida que se propãe, o que certamente será feito pelas
comissães de mérito as quais a proposição foi distribuida.

Conclusão
Pelas razães aduzidas, opinamos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 88/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - AntOnio Julio.

coMuNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMuNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 30/3/99, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Marcelo Goncalves, dando ciOncia a Casa do falecirnento de

Enedina Silva Carvaiho, ocorrido em 26/3/99, no Municipio de Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (2), dando ciência a Casa do falecirnerito do
Sr. João Alves Dumbá, ocorrido em 19/2/99, no Municipio de Presidente
Juscelino, e do Sr. Manoel Jesuino Ferreira, ocorrido em 27/3/99, no
Municipio de Diamantina. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 1999

TRAMITAcAO DE pRoPoslcOES

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 30/99
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, a proposicão em epIgrafe altera
a Lei no 12.992, de 30/7/98, que dispOe sobre a renegociacão da dIvida dos
municIpios e do Estado corn o IPSEMG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/2/99, fol o projeto 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, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
A Constituicão mineira estabelece, em seu art. 61, IV, que cabe a

Assembléia Legislativa, corn a sanção do Governador do Estado, dispor sobre
dIvida pOblica, abertura e operaçäo de crédito.

Quanto a inauguracão do processo legislativo, a matéria de que trata a
proposicão não se inclui entre as de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da
Constituição do Estado.

0 projeto em exame propOe alteraçOes no art. 2° e nos Anexos I e II da
referida lei, corn os objetivos a seguir citados.

Dilatar o prazo de parcelarnento das dIvidas dos municIpios corn 0
IPSEMG. Ao propor a supressão do Anexo I da lei, o projeto permite o
parcelamento das dIvidas em 360 meses, independentemente do valor do
saldo devedor.

Perrnitir o pagamento parcial da dIvida corn imOveis pertencentes aos
rnunicIpios, ate o limite de 30% do valor do saldo devedor. A avaliação dos
imôveis será feita por órgãos competentes do IPSEMG e das Prefeituras.

Elirninar a incidência de multas sobre Os saldos devedores (propOe-se a
supressão do Anexo II da lei).

Perrnitir o aproveitamento do montante pago a rnaior em decorrência da
diferença do percentual da multa aplicada, para os Orgãos, as entidades e Os
municipios que tiverem seus débitos reparcelados. 0 § 30 do art. 2° da lei já
contém essa regra, mas beneficia tão-somente 'os Orgãos e entidades
estaduais e municipais". A expressão proposta pelo projeto ('os órgãos, as
entidades e os municIpios") 6 rnais genérica, o que pode dar margem a
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interpretação de que outras entidades não estaduais ou municipais possam
usufruir dos beneficios por ele previstos. Tendo em conta que a lei trata
apenas do parcelamento dos débitos do Estado e dos municIpios com o
IPSEMG, faz-se necessário alterar a redaçäo do art. 10, o que propomos por
meio da Emenda n o 1.

Corn exceçâo da irregularidade sanável que apontamos, nâo encontramos
óbice de natureza ju rid ico-constitucional a tramitaçào do projeto.

Acatamos, em nosso parecer, sugestao de emenda apresentada pelo
Deputado Eduardo Brandão e aprovada por esta Comissäo. A emenda visa
conceder aos servidores em débito corn o IPSEMG a possibilidade da
renegociação de suas dividas, nos mesrnos termos propostos para Os demais
devedores. Obedece-se, assim, ao princIpio da isonomia, fundamental no
moderno estado de direito.

Conclusão
Em face do exposto, concluIrnos pela juridicidade, constitucionaljdade e

legalidade do Projeto de Lei n o 30/99 corn as Emendas n
o
s 1 e 2, a seguir

apresentadas.
EMENDA N O 1

D&-se ao § 20 do art. 20 da Lei n o 12.992, de 30/7/98, a que se refere o art.
10 do projeto, a seguinte redaçao:

"Art. 20 - 	 ..............................
§ 20 - Os Orgàos e as entidades estaduais e municipais que possuern

parcelamento em curso poderão ter seus débitos reparcelados nos termos
desta lei, permitido o aproveitamento do moritante pago a major em
decorrência da multa aplicada.".

EMENDA N o 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 art. 1° da Lei no 12.992, de 30 de juiho de 1998, fica acrescido

do seguinte parágrafo ünico:
"Art. 1°- ...........................
Parágrafo Unico - Fica autorizada a renegociação das dIvidas dos

servidores pUblicos estaduais corn o IPSEMG, nos terrnos destalei.".".
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leäo, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 36/99

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

Dc autoria do Deputado Cabo Morais, o projeto de lei em epigrafe proibe o
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Estado de contratar servicos e obras corn empresas nas condiçoes que
especifica.

Publicada em 27/2/99, a proposicão foi distribulda a esta Comissäo para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento
I nterno.

Fundarnentacâo
Nos termos do art. 1 1 da proposição, pretende-se proibir o Estado de

contratar serviços ou obras corn "empresas que tenham tido diretores,
gerentes ou empregados condenados por crime ou contravenção
concernente a prática de atos de preconceito de raca, cor, sexo ou religiâo".

A prática do preconceito recebeu tratamento constitucional em diversos
dispositivos da Lei Maior. Corn efeito, o art. 3°, IV, da Constituiçäo estabelece
que constitui objetivo fundamental da RepUblica Federativa do Brasil, entre
outros, "promover o bern de todos, sern preconceitos de origern, raga, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminacão". V&-se, pois, que a
Constituicäo acolhe a nao-discriminacão como urn de seus princIpios
fundamentais, consignando, em seu art. 50, XLII, dispositivo especIfico para a
discriminacäo racial, segundo o qual, esta "constitui crime inafiançável e
imprescritivel, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei". No entanto, a
proibição de o Estado contratar empresas que tenham mantido ou mantérn
ex-condenados por crimes dessa natureza em seus quadros de pessoal não
encontra guarida em nosso sistema juridico vigente.

Primeiramente, segundo dispöe o art. 37, )O(I, da Constituicäo da
Repüblica, a contrataçäo de obras e servicos, as compras e as alienaçöes da
administração pUblica serão precedidas de processo Iicitatório, exigidos dos
licitantes, tâo-somente, docurnentos referentes "a qualificacäo técnica e
econôrnica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigaçöes". Nesse
mesmo sentido, a Lei no 8.666, de 21/6/93, corn as alteracöes promovidas
pela Lei no 8.883, de 8/6/94, a qua[ regularnenta o art. 37, XXI, da Carta
Magna, limita a docurnentacâo a ser exigida dos licitantes, exciusivamente,
aos comprovantes de capacidade juridica, regularidade fiscal, capacidade
técnica e idoneidade econôrnico-financeira (art. 27). 0 art. 3 0, § 1°, I, desse
mesmo diploma veda aos agentes pUblicos "adrnitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos de convocaçao, cláusulas ou condicöes que comprometam,
restrinjam ou frustrern o seu caráter competitivo e estabelecarn preferéncias
ou distinçöes em razâo da naturalidade, da sede ou dornicilio dos licitantes,
ou de qualquer outra circunstância irnpertinente ou irrelevante para o
especIfico objeto do contrato".
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Ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles que, além da documentação

arrolada pelo art. 27 da Lei n o 8.666, de 1993, "nada mais se pode exigir dos
licitantes na fase de habilitação. Reconhecimento de firmas, certidães
negativas, regularidade eleitoral, são exigências Impertinentes que a lei
federal dispensou nessa fase, mas que a burocracia ainda vem fazendo
ilegalmente, no seu vezo de criar embaraço aos licitantes": ("Direito
Administrativo Brasileiro", Maiheiros Editores, 23 a ed., 1990, P . 255).

Não bastasse esse ernpecilho, ha que se considerar, também, a imensa
dificuldade de ordem prática a impedir a viabitizaçâo da medida que se
propOe. Imagine-se o transtorno que tal medida causaria nos procedimentos
licitatOrios empreendidos pelo poder püblico, caso fosse exigida das
empresas licitantes, sobretudo das de grande porte, a apresentação de
atestado de antecedente criminal de todos os seus empregados.

Note-se, ainda, que subjaz ao prOprio texto do projeto em exame um alto
conteOdo de discriminação e preconceito. Expliquemo-nos: algumas
empresas podem abrigar ex-condenados em seus quadros de pessoal,
oferecendo-Ihes a necessária oportunidade de se reintegrarem na sociedade,
o que é desejável. Ora, proibir que essas empresas venham a contratar corn
o Estado seria condenar duplamente os ex-condenados criminals, impingindo-
lhes urn desemprego eterno e excluindo-os para sempre do convIvio social.
Percebe-se, p015, que a medida em exame revela, por Si SO, urn aspecto
discriminatOrio e preconceituoso, justamente o que pretende combater, sendo
incompatIvel, portanto, corn Os princIpios constitucionais da não-
discrirninaçao, Os quais ja trouxernos a colaçao.

Conclusâo
Pelo exposto, concluimos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidacie e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 36/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelrno Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Antonio JUlio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 37/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogerio Correia, o Projeto de Lei n o 37/99 dispae
sobre a criação de cães no Estado e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/99, a proposição foi distribulda
as ComissOes de Constituiçao e Justica e de Direitos Humanos, cabendo a
esta Comissào o exame preliminar quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art. 102, Ill, "a",
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do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
O projeto em análise visa a disciplinar a criação dos cães das ragas fila

brasileiro, rottweiller e pit bull, cadastrando-os em órgão competente do
Executivo, proibindo sua circulação em prOprios pUblicos, sua adocao e sua
procriação. Pretende, ainda, a proposicão a esterilizacao de todos os
exemplares da raga em idade fértil.

O art. 225, § 1 0 , VII, da Constituição Federal determina que incumbe ao
poder pUblico proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que submetam os animais a crueldade.

O Decreto no 24.645, de 1934, estabelece medidas de protecão aos
animais, e o Decreto-Lei n o 3.688, de 3/10/41 - Lei de ContravençOes Penais -

no art 64, define como contravenção penal tratar animal corn crueldade ou
submeté-lo a trabalho excessivo, na realizacão de espetáculos e eventos,
inclusive.

A Carta mineira, em seu art. 214, § 1 0, V, diz que incumbe ao Estado
proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que provoquem a extincäo das
espécies ou submetam os animals a crueldade.

A intencão do projeto de lei em estudo visa tão-somente a atingir trés ragas,
que o autor entende como perigosas. Numa pesquisa rápida na Internet,
deparamos corn uma página corn o tItulo "Cães de Briga - Sangue e Mode
São Seus Dilernas", onde são apontadas 11 ragas de cães, o pit bull inclusive.
Entre elas, chama atençao a inclusão do buldogue americano, usado nas
fazendas do node dos EUA para proteger as propriedades contra ataques de
ursos, tal a sua ferocidade. Essa raga, no entanto, não figura entre as
mencionadas no projeto.

V6-se, portanto, que não se deve restringir nem discriminar ou apontar
certas ragas, sob o risco de amanhã se encontrarem outros cães de Indole
mais agressiva que o pit bull atacando as pessoas nas vias pUblicas. Dessa
forma, parece-nos antijurIdica a indicacão de somente trés ragas de cães.

Quanto a esterilização dos cães, teriamos que esterilizar uma infinidade de
exernplares de cães por todo o Brasil, imediatamente e a todo rnomento ern
que aqui aportassem novas ragas. Tanto a Iegislacão federal como a estadual
disciplinam o assunto, proibindo práticas que submetam os anirnais a
crueldade e classificando-as como contravenção penal.

Nesse ponto, poderlamos lembrar Leonardo da Vinci: 'Virá o dia em que a
matanca de urn animal será considerada crime tanto quanto o assassinato de
urn homem".

Assim, de acordo corn o exposto e por ser a matéria de relevante interesse
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da comunidade, tendo em vista os constantes ataques de câes que as
pessoas vém sofrendo, apresentamos o Substitutivo n o 1, que, acreditamos,
trará alguns aprimoramentos a proposiçao original.

Quanto a competência e a iniciativa para desencadear projeto de lei dessa
natureza, pelo que já foi exposto anteriormente, inexistern Obices a tramitação
da matéria.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela juridicidade, pela Constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 37/99 na forma do Substitutivo no 1.
SUBSTITLITIVO N O 1

Disciplina a criação de cães e sua conduçâo em via püblica e dá outras
providências.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A criaçao e a conduçâo, em via pUblica, de cäes das ragas pastor

aemào, pit bull, dobberman, fila brasileiro, rottweiller, seus mestiços e outros
de porte fIsico e força semeihantes, segundo classificaçao da Federaçao
CinolOgica Internacional - FCI -, serâo regidas por esta lei.

Art. 21 - Os cães a que se refere o art. 1 0 serão registrados em entidade
oficialmente reconhecida para esse fim, ate os cento e vinte dias de idade.

§ 10 - No ato do registro, será exigida a comprovaçao de vacinaçâo, em
especial contra hidrofobia, e a declaração da finalidade da criação do animal.

§ 2° - Nos municipios onde näo houver entidade oficialmente reconhecida
para esse fim, o registro de cães será feito na delegacia de policia local.

§ 30 - o registro de que trata este artigo será renovado anualmente.
Art. 30 - 0 descumprimento do disposto no art. 2° acarretará:
- a apreensao do animal e seu encaminharnento ao canit municipal;

II - o pagamento, pelo proprietârio, de multa 500 UFIRs (quinhentas
Unidades Fiscais de Referenda), que será cobrada em dobro na hipOtese de
reindidêncja.

§ 10 - Será concedido ao proprietário de câo apreendido o prazo de dez dias
para adequar-se ao disposto no art. 2°, apOs o qual o cäo näo procurado será
encarninhado a entidade de ensino e pesquisa, para fins de estudo.

§ 2° - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste artigo
correrâo a conta do proprietário do animal.

Art. 40 - A conduçao, em via pUblica, dos cäes a que se refere o art. 10
desta lei fica sujeita as seguintes normas:

- o câo será conduzido, fora dos dominios de seu proprietário ou
responsável, corn guia curta, focinheira e coteira do tipo "enforcador" e portará
placa de identificaçao corn o nUrnero de seu registro;
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II - o câo sornente poderá ser conduzido por maior de dezoito anos, corn

porte fisico para conté-lo.
§ 1 1- Fica dispensado o uso de focinheira em cão conduzido por policiais no

exercicio de suas funçoes.
§ 21 - A desobediência ao disposto neste artigo sujeita o infrator ao

pagarnento de multa de 500 UFIRs (quinhentas Unidades Fiscais de
Referência), que será cobrada em dobro no caso de reincidência.

Art. 50 - Fica proibida a manutenção do cão em terreno corn area
insuficiente para seu manejo seguro.

§ 1 1 - 0 proprietário afixará, de forma visivel, no imóvel onde é mantido o
cao, placas de advertência informando a raça e a periculosidade do animal.

§ 20 - 0 cäo mantido solto em residência ou estabelecimento comercial
equipado corn portäo eletrônico ficará a uma distância minima de 2m (dois
metros) do portâo, com seu deslocamento restringido por meio de delimitador
fIsico.

Art. 60- Fica criado o Disque-Câo, serviço telefônico gratuito para
recebimento de denUncia de infração ao disposto nesta lei.

Art. 70 - 0 proprietário providenciará o registro do cào ainda nâo registrado,
no prazo de noventa dias contados da data da publicação desta lei,
sujeitando-se o infrator as penas previstas no art. 30

Art. 80 - 0 proprietário de câes terá o prazo de sessenta dias contados da
publicacâo desta lei para se adequar ao disposto no art. 5 1, sob pena de
multa de 500 UFIRs (quinhentas Unidades Fiscais de Referéncia) e do
recolhirnento do animal ao canil municipal.

§ 1 0 - 0 proprietário é responsável pelas despesas decorrentes da
apreensão e do recoihimento do animal.

§ 21 - Decorrido o prazo de trinta dias após o recoihimento do animal sem
que seja cumprido o disposto neste artigo, será aplicada a medida prevista no
§ 1 0 do art. 3 0 desta tel.

Art. 90 - Esta lei será regularnentada no prazo de noventa dias.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 11 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.

U,
	 Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antonio Jilio - Adelmo

Carneiro Leäo - Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 57/99

Comissão de Constituiçâo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Joâo Leite, a proposiçao em epigrafe tern como
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objetivo instituir o Programa de Proteçao a Testernunhas, VItimas e Peritos e
dar outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/3/99, fol o projeto distribuldo
preliminarmente a esta Cornissáo para ser submetido a exarne de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, In, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentação
A proposicão em exarne visa a instituir urn prograrna de cunho protecionista

e de caráter permanente, voltado para aqueles que se encontrem em grave e
iminente perigo por colaborarem em investigacOes ou processos criminais,
cujas medidas de proteçao serão definidas pela Secretaria da Justica e de
Direitos Humanos.

0 projeto visa, outrossirn, a autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênios corn entidades governamentais e näo governamentais para o
cumprimento do programa.

A partir da interpretaçao dos diversos dispositivos da proposição, vislumbra-
se que o seu alvo precipuo é assegurar a integridade fisica e psicologica de
cidadãos que colaborarern corn o Estado contra o crime organizado.

Dessa forma, o projeto está conforme o que dispöe o inciso VI do art. 10 da
Constituição mineira, que estabelece que compete ao Estado manter e
preservar a seguranca e a ordem pUblicas e a incolurnidade da pessoa e do
patrimônio.

Por outro lado, a matéria de que trata o projeto não se inclui entre aquelas
de iniciativa privativa previstas no art. 66 da Carta Estadual.

Assim sendo, não vislumbramos Obice de natureza jurIdico-constitucional a
tramitação do projeto.

Conclusão
Pelas 	 razöes 	 aduzidas,	 conclulmos 	 pela	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 57/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - AntOnio JCilio -

Paulo Piau - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 58/99

Cornissão de Constituicao e Justica
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado João Leite, corn base no
art. 180, § 20, do Regimento Interno, o Projeto de Lei n o 58/99 proIbe o
armazenamento de rejeitos ou residuos tOxicos ou perigosos no territOrio do
Estado.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/3/99, a proposicäo foi distribuida
as ComissOes de Constituição e Justica, de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Prelirninarmente, cabe a este Orgão colegiado examinar os aspectos
jurIdico, constitucional e legal da rnatéria.

Fundarnentação
O Projeto de Lei no 58/99 tern por objetivo disciplinar o armazenarnento, o

depOsito, a guarda, a manutenção, o processamento e o transporte, no
Estado, de rejeito ou resIduo tóxico, perigoso ou nocivo a saide ou causador
de poluição ou degradacão ambiental, de acordo corn os seguintes critérios:
se os rejeitos ou resIduos são gerados no Estado, seu armazenamento,
depOsito ou guarda dependerão de autorizaçào expressa do rnunicIpio
receptor e do cumprimento das exigências por ele impostas; se Os rejeitos ou
residuos são gerados em outros Estados da Federacão ou outros palses, seu
armazenarnento, depOsito, transporte, manutenção e processamento ern
Minas Gerais fica proibido; e o Estado deverá providenciar a retirada e a
destruição dos resIduos ou rejeitos gerados fora de seu território quando
depositados irregularmente.

De inicio, observamos uma contradicão no trato da rnatéria, quando
corn paramos os critérios a serern adotados para os casos de rejeitos gerados
fora do territOrio do Estado. A proibição do seu depósito no Estado coexiste
corn o depósito regular. Sornente na hipótese de depósito irregular é que se
determina a retirada e destruiçáo dos rejeitos.

Não obstante essa contradição, ha, da parte do autor do projeto, uma
grande preocupação corn a disposicão do lixo tóxico, perigoso ou nocivo a
saüde humana e ao meio ambiente.

Todos tern, segundo o art. 225, "caput", da Constituição Federal, direito ao
meio ambiente ecologicarnente equilibrado. E cabe ao poder püblico adotar as
medidas necessárias a efetividade desse direito. A seu turno, a saüde é
tambérn direito de todos e dever do Estado, que deverá garanti-la mediante
poilticas socials que visern a redução do risco de doenca e outros agravos
por meio de açOes de vigilância sanitária.

Nos terrnos do art. 24, VI e VII, da Carta Magna, a competência para
legislar sobre proteção do meio ambiente, controte da poluição e protecão e
defesa da saüde cabe, concorrentemente, a União, aos Estados e ao Distrito
Federal.

For outro lado, o art. 214, VII, da Constituição Estadual determina que o
poder püblico deverá controlar a produção, a cornercializacãO e o ernprego de
técnicas, métodos e substâncias que irnportem riscos para a vida, a qualidade
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de vida e o meio ambiente, bern como o transporte e o armazenamento
dessas substâncias em seu territOrio.

Nesse sentido, o projeto está em consonãncia corn os dispositivos
constitucionais mencionados.

Relativarnente a iniciativa parlamentar, nao vislumbramos Obice a
tramitação da rnatéria. Proteçao e defesa da saüde, bern como proteção do
meio ambiente e controle da poluiçäo, nao foram relacionadas pela Carta
Estadual como matérias de iniciativa privativa de Orgäo ou Poder.

Tendo em vista, entretanto, resolver a contradiçao já apontada por nOs no
corpo do projeto, apresentamos a Emenda n o 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Isso posto, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 58/99 corn a Ernenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Dê-se ao art. 31 a seguinte redaçao:
"Art. 30 - Sem prejuIzo das sançöes cIveis e penais cabIveis, o Estado

providenciará a retirada e a disposicâo final adequada dos residuos e rejeitos
de que trata o art. 1 0, depositados em seu territOrio, debitando os custos
dessas operaçôes a quem Ihes tenha dado causa, independentemente da
existência de culpa.".

Sala das Cornissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Paulo Piau - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 64/99

Corn issào de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Bilac Pinto, o projeto em
epIgrafe dispae sobre a publicacão da relaçào dos estabelecimentos
multados por poluiçâo e degradação ambiental.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/3/99, o projeto foi distribuido as
ComissOes de Constituiçao e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e de Fiscalizaçào Financeira e Orçarnentaria.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento Interno,
incumbe a esta Cornissão examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Preliminarmente, esclarecemos que proposição (Projeto de Lei n° 710/96,

do ex-Deputado Marcos HelOnio) de conteUdo semeihante ao do Projeto de
Lei no 64/99, ora sob exame deste órgâo colegiado, tramitou nesta Casa na
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legislatura passada. Naquela ocasião, esta Cornissão emitiu parecer
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn a
Emenda no 1, que apresentou. As comissOes de mérito opinaram por sua
aprovacâo, tanto no 10 quanto no 2° turnos. Submetida a votaçäo em
Plenário, a proposicäo foi aprovada. Em seguida, o projeto, convertido em
proposicäo de lei, foi encarninhado a apreciaçâo do Chefe do Poder
Executivo, que lhe opOs veto total, mantido por esta Casa.

0 Projeto de Lei n o 64/99 tern por objetivo especifico compelir o Poder
Executivo a publicar anualmente, no dia 5 de junho - Dia Mundial do Meio
Ambiente -, no Orgäo oficial dos Poderes do Estado, sern prejuizo de sua
divulgacão em outros meios de cornunicação, a relacäo dos estabelecimentos
comerciais e industriais que, nos 12 rneses anteriores a essa data, tenharn
sido multados por poluição ou degradaçäo do meio ambiente.

A rnatéria insere-se no rol das competências comuns da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municipios, conforme prescreve o art. 23,
VI, da Carta Republicana. Por sua vez, o art. 214 da Constituição rnineira, ao
dispor que todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
por ser considerado bern cornum do povo e essencial a sadia qualidade de
vida, impOe ao Estado e a coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo
para as geracöes presentes e futuras. Dessa maneira, a publicação dos
nornes dos poluidores nos moldes propostos é mais urn instrumento que ira
permitir a populacâo exercer maior controle sobre atividades cornerciais e
industrials lesivas ao rneio ambiente.

Apesar de não haver nenhurn ãbice no que tange a iniciativa parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, o projeto necessita de reparo. Corn
efeito, a proposiçâo fala apenas em multa por poluicào ou degradacäo
ambiental. Nesse sentido, ela discrimina as demais empresas cornerciais ou
industriais que tenharn sido apenadas corn outra modalidade de infracào
arnbiental, como, por exemplo, suspensâo de atividades. Para sanar esse
problerna, apresentarnos, na conclusão deste parecer, as Emendas n°s 1 a 3.

Conclusäo
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 64/99 corn as Ernendas n°s 1, 2 e 3, a seguir
redigidas.

EMENDA N° 1
D6-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 1° - 0 Poder Executivo publicará, anualrnente, no dia 5 de junho - Dia

Mundial do Meio Ambiente -, em ordern alfabética, a relacâo dos nomes dos
estabelecimentos comerciais e industriais que, nos doze meses
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imediatamenfe anteriores, tenham sido apenados, corn base na legislaçao
ambiental do Estado, corn multas ou suspensão de atividades ou por
infraçOes consideradas graves ou gravIssimas pelo Conseiho Estadual de
Melo Ambiente - COPAM -, nos termos da Lei n o 7.772, de 8 de setembro de
1980.".

EMENDAN°2
Dê-se ao § 20 do art. 10 a seguinte redaçäo:
"Art. 1- .............
§ 20 - Alérn dos names dos estabelecimentos apenados, constarâo na

relação a modalidade de pena aplicada e as valores das multas caminadas,
atualizados em moeda corrente, e as respectivas datas de vencirnenta, ainda
que já quitado a débito.".

EMENDA N O 3
Dé-se ao § 411 do art. 1 0 a seguinte redaçâo:
"Art. 1°- ...............
§ 40 - Para efeito do que dispoe este artigo, será considerada apenas a

penalidade aplicada após decisâo administrativa definitiva.".
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Agostinho

Silveira - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 66/99

Corn issão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

Desarquivado a requerirnento do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n°
66/99 dispöe sobre a cancessâo de incentivos fiscais corn o objetivo de
estImulo, criação e amparo de entidades pUblicas de saUde, educaçâo e
assistêncja social em Minas Gerais.

Publicada em 4/3/99, a proposiçâo foi distribulda a esta Comissao para
receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade, constitucianalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno,

Fundarnentaçào
0 projeto de lei em exame tern par objetivo pramaver a amparo a entidades

pCiblicas de saüde, educaço e assisténcia social rnediante a concessão de
incentivas fiscais aos contribuintes de ICMS que apoiarem financeiramente
essas entidades. Tais cantribuintes fariarn jus a uma deduçäo do imposta a
pagar, na forma estabelecida no projeta de lei.

A prapasição determina ainda que a contribuinte corn débito tributário
inscrito em divida ativa ate 31/12/96 poderá quitá-lo corn desconto de 30%,
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desde que ampare financeiramente entidade pUblica de saüde e educacâo.
Nessa hipótese, além desse apoio financeiro a entidade beneficiada, seriam
repassados 30% do saldo remanescente do referido desconto.

Vale ressaltar que em 30/12/97 foi promulgada a Lei n o 12.733, que versa
sobre matéria análoga a de que ora cogitamos. Corn efeito, essa lei dispöe
sabre a concessão de incentivo fiscal e a quitacao de crédito tributário inscrito
em dIvida ativa por empresas que apoiarem financeiramente projetos
culturais. Portanto, a proposição em apreco visa a instituir, nas areas da
saOde, da educação e da assisténcia social, medida legislativa análoga a ja
existente no setor cultural.

Da perspectiva ju rid ico-constitucianal, inexistem óbices a tramitacão do
projeto, porquanto a matéria nele contida se insere no ârnbito da competência
normativa dos Estados federados, ja que se refere a concessão de incentivo
fiscal relativa ao ICMS, tributo de cornpetência estadual, nos termos do art.
155, Il, da Constituicão da Repüblica.

Quanta a iniciativa, cumpre dizer que a rnatéria versada na praposicäo näo
se inscreve entre aquelas previstas no art. 66, Ill, da Constituiçãa Estadual,
as quais sâa de iniciativa privativa do Governadar do Estado.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 66/99.
Sala das Camissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julia, relator - Paula Piau - Eduardo

Daladier - Adelmo Carneiro Leãa - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 68/99

Comissâo de Canstituicao e Justica
RelatOrio

Desarquivado a requerimenta do Deputada Bilac Pinto, a Projeta de Lei n°
68/99 dispOe sabre transparte caletivo intermunicipal no Estado de Minas
Gerais e dá autras providências.

Publicada no "Diana do Legislativo" em 26/11/98, a prapasiçäa foi
distribulda a esta Comissäo para receber parecer quanta aos aspectas de
juridicidade, canstitucionalidade e legalidade, nos termas do art. 188, c/c a art.
102, III, "a", do Regirnenta lnterno.

Fundarnentacâa
O projeto em exame tern par abjetivo estabelecer normas disciplinadaras do

transparte caletiva intermunicipal. Cantudo, as dispasiçOes nele contidas
encerram inürneras impropriedades, quer par apresentarem vIcias de
incanstitucianalidade, quer par reproduzirem preceitas de caráter
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regulamentar - portanto próprios de decreto do Poder Executivo -, ou, ainda,
por repetirem disposiçoes juridicas já existentes na legislaçao pertinente a
maténa.

o art. 10, par exemplo, estabelece que qualquer cidadão brasileiro Cu
naturalizado corn domicIlio no Estado poderá explorar a transporte coletivo
intermunicipal no Estado, desde que sejarn atendidas as exigéncias que
especrl9ca. Desde logo, sem passarmos ao exame dessas exigências,
vislumbramos vIcio de inconstitucionalidade, pois que, segundo expressa
determinaçao constitucional, a transporte coletivo intermunicipal deve ser
prestado por delegatário mediante concessäo, a qual, por força da legislação
federal, so pode ser deferida a pessoa jurIdica, e não a pessoa fisica, como
estabelece a projeto. Acresça-se a issa a contedo discrirninatOrio do
dispositivo, que alude, apenas, ao cidadâo domiciliado em Minas Gerais,
contrariando a que dispOe a art. 19, III, da nossa Carta Magna, que diz:

"Art. - 19. E vedado a Uniâo, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municipios:

III - Criar distinçoes entre brasileiros Cu preferências entre si".
Passando ao exame das exigências que o artigo introduz sob a forma de

parágrafos, constatamos uma série de impropriedades.
o § 31 tern conteido impróprio para urna disposiçao legal, vista que entra

em pormenores tIpicos de urn regulamento, coma, par exemplo, a tipo de
poltrona que o veiculo deve ter (reciinável corn semileito), o material de que
deve ser feita e a distância entre uma poltrona e outra.

O § 50 compãe-se de duas partes, a primeira estabelecendo que "serão
candutores dos veiculos apenas aqueles habilitados na respectiva categoria
exigida par lei", a que é uma obviedade que nào precisa conStar em
disposição expressa, pais, conforme prevé a art. 143, IV, do COdigo Brasileiro
de Trânsito:

"Art. 143 - Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E,
obedecida a seguinte gradaçao;

IV - Categoria D - Condutor de veiculo motorizado utilizado no transporte de
passageiros, cuja lotaçao exceda a oito lugares, excluldo a do matorista". A
segunda parte estabelece que tais candutores devem ser sindicalizados. Já
aqui a vicia e de inconstitucionalidade, par ofensa direta ao art. 50, X)(, da
Constituiçao Federal, segundo a qual ninguém poderá ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado.

O art. 20 determina que a proprietário näo paderá possuir frota superior a
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quatro velculos e inferior a dais. Ora, esse dispositivo constitui ingerência
indevida na iniciativa privada, impondo limitaçoes que a nosso ordenamento
constitucional não acolhe, de acordo corn a art. 174 da Constituiçãa Federal:

"Art - 174. Coma agente narmativa e regulador da atividade econOmica, a
Estado exercerá, na forma da lei, as funçOes de fiscalizaçào, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para a setor pCiblico e indicativo para
o setor privado".

0 art. 30 assegura passagem gratuita a crianças de ate 5 anos, aos idosos
corn idade igual ou superior a 65 anos e aos paraplegicos. Esse dispositivo é
desnecessário, pois já ha norma juridica expressa nesse sentido (Lei no
9.760, de 1989, corn as alteraçOes promovidas pela Lei n o 10.419, de 1991).

Portanta, conforme já se disse, as disposicOes constantes no Projeto de Lei
n° 1.978/98 Cu SaC inconstitucionais, Cu possuem conteido própria de
regulamento, Cu simplesmente reproduzern norrnas juridicas já existentes.

Conclusão
Ante a exposto, concluirnos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n o 68/99.
Sala das Comissães, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

AntOnio Julio - Adelmo Carneiro Leäo.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 70/99

CornissOo de Constituiçäo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalma Ribeiro Silva, a Projeta de Lei n° 70/99
autoriza a Fader Executivo a permitir, par meio das caixas escolares, a
concessâo de espacos nos uniforrnes escolares para fins de propaganda e dá
outras providências.

Publicada em 4/3/99, a propasiçäo foi distribulda a esta Comissâo para
receber parecer quanta aos aspectas de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimenta
Interno.

Fundamentacâo
Nos termas da praposição, a Fader Executivo fica autorizado a permitir que

as caixas escolares das unidades da rede pOblica de ensina firmem contratos
corn terceiros interessados na exploraçào publicitária dos uniformes dos
alunos rnediante retribuicOa pecuniária que reverteria em proveito das
referidas caixas.

Reza a prajeta que a assinatura do contrato fica condicionada a prévia
aprovaçâo da diretoria da caixa escolar e do colegiada da unidade de ensino.
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A utilização, pelos alunos, dos uniformes corn a publicidade terá caráter
opcional e dependerá de prévia autorização dos pais ou responsáveis legais.

Näo obstante o fato de que a projeto objetiva proporcionar fonte adiciorial
de receita para a rede püblica de ensino, entendernos que a melo escoihido
para a consecuçäo de tal finalidade se afigura irnprOprio, porquanto nâo nos
parece razoável a divulgação de anUncios publicitários em uniformes que
serão utilizados por criancas e adolescentes. Ressalte-se que a Comissäo já
se pronunciou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade de
proposiçäo que autoriza as caixas escolares a realizarem contrato corn
terceiros interessados em divulgar anCincios publicitários, mediante retribuiçao
pecuniária em beneficlo das caixas escolares, a semelhança do que preceitua
a proposicão em exame. Contudo, ha diferenca fundamental entre aquela
proposição e a projeto que ora analisamos. Nos termos da primeira, a
exploracão publicitária seria feita nos muros das escalas, ao passo que a
projeto em tela preconiza a veiculação de propagandas nos uniformes
escolares, a que passa a exigir a participação dos alunos. Näo julgamos
recomendável que esses alunos, pessoas em desenvolvimento, na linguagem
do Estatuto da Crianca e do Adolescente, sejam utilizados como velculos de
divulgaçäo publicitária. Corn efeito, a liberdade do legislador encontra limites
na necessidade de adequacao das apçöes politicas corn os princIpios
consagrados no texto constitucional, entre eles a da razoabilidade, a que
aludimos em razâo de sua relação corn o caso em exame. Consoante tal
princIpio, ha de se reputar inconstitucional a proposta legislativa que
prescreve medida desarrazoada.

Ha que se invocar, ainda, a disposto no art. 17 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, "in verbis':

"Art. 17 - 0 direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
fIsica, psiquica e moral da crianca e do adolescente, abrangendo a
preservaçâo da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças, dos espacos e objetos pessoais.".

Portanto, a projeto em exame, a par de violar preceito contido no Estatuto
da Crianca e do Adolescente, fere a princIpio da razoabilidade, inscrito no art.
13 da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela antijuridicidade, itegalidade e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 70/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antonio JUlio - Agostinho

Silveira - Adelmo Carneiro Leâa - Eduardo Daladier.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 77/99

Cornissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, a projeto de lei em epIgrafe
reserva 4% das poltronas dos Onibus intermunicipais e interestaduais as
pessoas obesas e dá outras providências.

Publicada em 6/3/99, a proposiçâo foi distribulda a esta Comissão para
exame quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
consoante a disposto no art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacäo
Nos termos do art. 175 da Constituição da RepUblica, incumbe ao poder

pUblico prestar as serviços pUblicos, diretamente ou sob regime de concessãa
ou permissãa, devendo a lei dispor sabre a regime das empresas
concessionárias, a caráter especial de seu contrato e de sua prarrogação, as
condiçOes de caducidade, fiscalizacão e rescisão, bern coma as direitos dos
usuários, a potitica tarifária e a obrigaçäo de manter serviça adequado, tuda
em canformidade cam o parágrafo Unico do citada dispositiva constitucional.

0 transparte rodoviário estadual de passageiros é serviço pUblico de
campeténcia do Estado, que poderá delegar a sua prestação a terceiros,
rnediante contrato de cancessãa, segundo estabelece a art. 10, IX, da Carta
mineira. Sendo, pais, a transporte intermunicipal de passageiros urn serviça
de competência do Estado, compete a este regulamenta-lo de forma a
garantir que a sua prestacãa pelas concessianários atenda sempre ao
interesse pUblico, conduta pela qual se deve pautar a execução de todos as
serviças dessa natureza. A esse respeito, cumpre trazer a colaçãa as
ensinamentos do administrativista Hely Lopes Meirelles: '0 Estado deve ter
sernpre em vista que servico pUblico e de utiidade pUblica são serviços para
a pUblica e que as concessianários au quaisquer outras prestadares de tais
servicas são, na feliz expressão de Brandeis, 'public servants', isto e, criados,
servidores do pUblico ( ... ). Dai decorre a dever indeclinável de a concedente
regulamentar, fiscalizar e intervir no serviço concedido sempre que não
estiver sendo prestado a contenta do pUblico a que é destinada".

A proposição em tela propOe medida que vem somar-se a várias outras que
defendem as direitos dos usuárias do transparte intermunicipal de
passageiros, estabelecendo, desta vez, a obrigatoriedade de se reservarem
pelo menos 4% dos assentos dos velculos as pessaas obesas, que estãa
frequentemente expostas a situaçOes de desconforto e de inseguranca.
Lembre-se que, consoante determina a incisa VI do art. 10 da Constituição
mineira, o Estado tern a clever de manter e preservar a incolumidade da
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pessoa, ditame que a proposicão em exame procura tornar efetivo.

Sendo assim, o projeto em apreciacâo mostra-se em conformidade corn as
regras coristitucionais ja mencionadas. Merece reparo, todavia, a menção aos
Onibus interestaduais no art. 10 do projeto, assinalando-se que o transporte de
passageiros que extrapola o âmbito territorial dos Estados membros é da
competëncia da Uniäo, que deve regulamentar tal servico corn exdusividade,
nos termos do art. 21, "e", da Carta Magna. Ademais, o paragrafo ünico do
referido art. 1 0 contém a mesma impropriedade, porque procura abranger
concessionárias da União e dos municIpios, desde que tenham sede no
território mineiro. Além disso, o art. 40 da proposicão, ao atribuir ao DER-MG
competência para regulamentar a lei, usurpa do Chefe do Poder Executivo
uma tarefa que Ihe está reservada constitucionalniente, segundo o disposto
no inciso VII do art. 90 da Constituição Estadual. Por esses motivos,
apresentamos as Ernendas n°s 1 e 2, ao final deste parecer, corn vistas a
sanar os vIcios anteriormente apontados.

Conclusäo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 77/99 corn as Emendas n°s le 2, a
seguir.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Ficarn reservados 4% das poltronas dos veiculos de transporte

rodoviário intermunicipal de passageiros as pessoas obesas.".
EMENDA N o 2

Suprima-se o art. 40, renumerando-se os demais.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antonio Julio - Adelmo

Carneiro Leâo - Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 81/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado AntOnio Carlos Andrada, o projeto em epIgrafe
dispOe sobre comperisacào de crédito tributário na situação que menciona e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/3/99, a proposicão foi distribuIda
as ComissOes de Constituiçao e Justiça e de Fiscalizacão Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos, prelim inarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentaçäo
Determina o art. 10 da proposiçäo que o Estado promoverá compensacäo

de crédito tributário relativo ao ICMS, formalizado ou não, inclusive o inscrito
em divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, corn os créditos IIquidos e
certos do contribuinte fornecedor do poder püblico estadual, vencidos nos
doze meses imediatamente anteriores a data de publicação da lei, ate o limite
de 50% do montante do crédito tributário. Essa regra, segundo dispOe o art.
20 do projeto, alcança o saldo remanescente de parcelamento em curso e não
se aplica a crédito tributário objeto de açâo criminal, de documento inidOneo
ou falso, como também näo autoriza a restituicäo nem a cornpensação de
irnportância já recolhida.

Como se observa, a proposiçâo cuida de matéria tributária.
Inicialmente, salientamos que não ha impedimento constitucional a

deflagraçâo do processo Iegislativo por iniciativa parlarnentar no tocante a
esse tema. 0 constituinte estadual de 1989 imprirniu, na Carta mineira,
orientação diversa da estabelecida na Constituição Federal para a iniciativa
de proposicOes versando sobre matéria tributária. No ârnbito da União, essa
competéncia é conferida corn exclusividade ao Presidente da RepUblica.
Nesse passO, a iniciativa da matéria em exame é regular e encontra seu
respaldo juridico no art. 65, "caput", da Constituicão do Estado, que adotou 0
principio da iniciativa concorrente no processo legislativo, traduzido como a
faculdade conferida a mais de urn órgäo ou Poder de submeter ao exame do
parlamento todas as matérias nâo reservadas.

O Direito Tributário insere-se na cornpetência legislativa concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme prescreve o art. 24, I, da
Constituiçâo Federal. A União incumbe, por meio de lei complementar, ante o
disposto no art. 146 do mencionado diploma normativo, estabelecer normas
gerais em matéria de legislaçao tributária, especialmente sobre definiçâo de
tributo e suas espécies, obrigação, Iançamento, crédito, prescricâo e
decadência tributários, entre outras medidas.

O Codigo Tributário Nacional - Lei Federal n° 5.172, de 25/10/66 -,
recepcionado em tudo aquilo que não contrariou a Lei Major, dispOe sobre o
sistema tributário nacional e institui normas gerais de Direito Tributário
aplicáveis a União, aos Estados e aos municIpios. Elevado a categoria de lei
complementar, o COdigo Tributário Nacional cuida, nos arts. 156, II, e 170,
paragrafo ünico, da compensaçäo tributária, nos seguintes termos:

"Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:
11 - a corn pensaçâo;
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Art. 170 - A lei pode, nas condiçöes e sob as garantias queestipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir a autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários corn créditos liquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda PUblica.

Parágrafo ánico - Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para Os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, näo
podendo, porém, cominar reduçao major que a correspondente ao juro de 1%
(urn por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensacào e
a do vencimento".

Compensacäo, portanto, e como urn encontro de contas. Se o obrigado ao
pagamento do tributo é credor da Fazenda PUblica, esta poderá promover
esse ajuste de forma a extinguir o seu crédito tributário, desde que haja lei
especifica do ente politico competente para instituir o tributo correspondente
autorizando.

Segundo a doutrina, quatro requisitos são necessários a utilização desse
instituto do Direito Trabutário: a) reciprocidade das obrigacöes; b) liquidez das
dividas; c) exigibilidade das prestaçoes; e d) fungibilidade das coisas devidas,
ou seja, sao os bens móveis que podem substituir-se por outros da mesma
espécie e qualidade e na mesma quantidade.

Da mesma forma que a lei pode autorizar a compensacão, ela também
pode estipular as condicöes e garantias ou instituir os limites para que a
autoridade administrativa o faca. Isso significa, noutras palavras, que a
atividade do poder püblico é vinculada, não Ihe sobrando qua!quer campo de
discricionariedade para a abordagem da questao. No caso especIfico de que
trata a proposição, a compensacão não pode ir além do montarite
estabelecido, deve recair tão-somente sobre o ICMS e não terá aplicacão nos
créditos tributários objeto de ação criminal, de documento inidôneo ou falso,
nem pode abarcar a restituicão ou a compensacão de importãncia já
recoihida.

De quafquer forma, é preciso deixar claro que a compensacão atinge todos
os contribuintes que tenham, perante a Fazenda PUblica, créditos lIquidos e
certos, no caso, vencidos, na situação mencionada, e a administracão
fazendária não poderá fazer qualquer distincão quanto a esse aspecto.

Portarito, a luz das normas tributãrias pertinentes, não vislumbramos
qualquer empecilho de ordem material a tramitação da proposicão nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei no 81/89.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Adelmo Carneiro Leão - Antonio Julio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 84/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatãrio

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epIgrafe acrescenta
parágrafo ao art. 1 0 da Lei n.° 13.054, de 23/12/98, que dispOe sobre
transporte de preso provisório e dá outras providências.

Publicada em 10/3/99, a matéria foi distribuIda a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

FundamentacãO
A correta compreensão da matéria exige que sejam relembrados alguns

fatos ocorridos quando da tramitação do projeto que deu origem a lei que se
pretende alterar. Naquela ocasião, definiu-se que o prazo de urn ano seria
necessário para que o Estado promovesse a adequação de sua estrutura
material para o cumprimento do disposto na lei, no que se refere ao
transporte de presos. Entretanto, por meio de emenda parlamentar, foi
acrescentado a proposicão dispositivo regularnentando a criação de quadro
suplementar na estrutura da Secretaria da Justica e de Direitos Humanos.
Além disso, outro artigo dispunha sobre a transformacão de cargos nas
unidades penitenciáriaS.

Nessa situação, prevalecendo a cláusula de vigência original, que atendia
as necessidades no que se refere ao transporte de presos, ficariam
prejudicados os demais comandos da lei. Assim, o Governador do Estado
optou por vetar a cláusula de vigência, fato que implica a automática
aplicacão da Lei de lntrodução ao COdigo Civil Brasileiro, on de se estabelece
o prazo geral de 45 dias para que as leis entrem em vigor no Pals, na
auséncia de comando legal em contrário.

Resolvida a questão no que se refere aos cargos transformados e ao
quadro suplementar, faz-se necessária a adequação da Lei n.° 13.054, de
1998, no que se refere ao transporte de presos, para que 0 prazo
originalmente proposto para a adequacão da estrutura do Estado seja
reintroduzido. E o que se pretende no projeto de lei em exame.

A matéria é de competéncia estadual, e, ainda que possam ser levantadas
dUvidas quanto a sua iniciativa, não é razoável supor que o Poder Executivo
Ihe negue sanção, uma vez que se trata de alteração em texto recentemente
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sancionado, também do iniciativa parlamentar.

Consideramos conveniente apenas a promoção de adequação no texto da
proposição, para que nao pairem dtvidas quanto a entrada em vigor da
alteraçao, que poderia ser entendida coma sendo contada a partir de
23/12/98 - data da sançâo da lei - ou um ano após a sanção da proposição
em exame. Assim, julgamos conveniente que se determine data certa, para
que não restem dUvidas quanto a interpretação do texto legal.

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

e pola logalidade do Projeto de Lei n.° 84/99 corn a Emenda n.° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N.° 1
Dê-so ao § 21 acrescentado ao art. 1 0 da Lei n.° 13.054, de 23 de dezembro

do 1998, polo art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1°- ..............................
§ 2° - A implementação do disposto neste artigo dar-se-á a partir do 1 0 do

janeiro do 2000.".
Sala das ComissOes, 30 do marco do 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antonio JUlio -

Eduardo Daladier - Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 90/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Rolatôrio

0 projoto do lei em tela, desarquivado a roquorimento do Doputado Miguel
Martini, torn coma objotivo instituir solo do fiscalizacào do atos notariais e do
registra no âmbito do Estado do Minas Gerais.

Publicada em 25/2/99, foi a matéria distribuIda a osta Comissão para
recober parecer quanto aos aspectos do juridicidade, constitucionalidade o
legalidado, conforme dispOo o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Rogimento
lnterno.

Fundarnentação
Primoiramonto, ha quo se rossaltar que a sorviço notarial o de rogistro foi

assirn dolineado pola Carta Politica do 1988, "in vorbis":
"Art. 236 - Os sorvicos notariais o do rogistro são oxorcidos em carátor

privado, por delegação do Poder PUblico.
§ 1° - Lei rogulará as atividades, disciplinará a rosponsabilidade civil o

criminal dos notários, dos oficlais do rogistra e do seus propostos, o definirá a
fiscalizaçao do sous atos polo Poder Judiciário.

§ 2° - Lei federal ostabelocerá normas gorais para fixação do omolumentos
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relativos aos atos praticados pelas servicos notariais e do registro.

§ 30 - 0 ingresso na atividade notarial e do rogistro depende do concurso
pUblico do provas o tItulos, não se permitindo quo qualquer serventia fique
vaga, sern abertura do concurso do provimonto ou do remoçâo, por mais do
seis moses".

Verffica-se, portanto, que compete ao Poder delegante a regulamentaçao,
mediante lei, da forma pela qual a serviço deve ser explorado. Controvérsias
a parte, a Lei Federal n° 8.935, do 18/11/94, cumprindo a comando do § 2 1 do
art. 236, aqui moncionada, disciplinou, do forma ampla, a atuaçao das
sorventias.

No ontanto, nem toda a matéria afeta aos serviços sob comonto foi
esgotada. A questao abordada, por exempla, carece de melhor
disciplinamento, ospecialmente no quo diz rospoito a segurança dos
consumidores em face dos atas praticados pelos notárias o pelas
rogistradores.

Propöo-se, ontOo, medianto lei ordinária estadual, a criaçOa do solo como
forma do conter ovontuais falsificaçOes e adulteraçães dos documentos
oxpodidas polos serviços notariais e do registro.

O prajoto em análise procura, ainda, solucionar urn prablema surgido em
decorréncia da recente edicão do norma federal, quo ampliou para todas as
possoas a beneficio da gratuidade do rogistro do nascimento e fornecimento
da rospectiva certidão. Tal situaçâo passou a onerar excossivamento as
serventias do rogistro civil, que passaram a suportar tais Onus. Muitas delas,
principalmonto aquolas instaladas no interior do Estado, ficariarn
inviabilizadas so não tivessom conseguido liminar no Tribunal do Justiça, quo
hauvo par born suspender a aplicação da lei no âmbito do torritOria rnineiro.
Cam a apravaçäa do projeta em ostuda, as atas gratuitas praticados par tais
servontias padorão ser subsidiados corn a repasse do parto da arrocadaçãa
prevista na camercialização do solo.

Outro ponta pasitiva a destacar no prajoto é quo ole facilitará a fiscalizaçao,
par parto do orãrio, da arrocadaçâa do tributos. Aa oxigir a afixacão do solo
nos docurnentas quanda da prãtica do urn ata dessa naturoza (autonticacao,
reconhecirnonta do firma, etc.), a podor pUblica padorá verificar, do forma
mais sogura, so as tributos ostãa senda rocaihidos carretamente. Ate mesma
a ropasse do porcontual acroscido aos omalumentas, canforme provisto na
Lei Estadual n° 12.155, do 21/5/96, podorã ser acompanhada corn maiar
exatidOo.

Nãa vislumbramos vIcios quo possarn abstar a tramitacão da matéria nosta
Casa. Aplica-so, no casa, a regra do art. 25, § 10, da Magna Carta, quo
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reserva ao Estado as competências que não Ihes sejam vedadas pela
Constituição. Ademais, não se tern, no caso, prerrogativa exclusiva tanto do
Judiciário quanto do Executivo, no que concerne a iniciativa para deflagrar
processo legislativo que trate de matéria dessa natureza, consoante se
depreende do art. 66 da Carta mineira.

Entretanto, cabe a Comissão de niérfto avaliar a conveniéncia da medida
proposta, especialmente no que diz respeito aos seus reflexos financeiros no
erário e, se for o caso, corrigir eventuals incorreçöes.

Conclusão
Pelas	 razães 	 aduzidas,	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 90/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leäo, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira - Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 97/99

Comissäo de Constituiçao e Justica
RelatOrio

Desarquivado a requerimento do Deputado Wanderley Avila, o Projeto de
Lei no 97/99 tern por objetivo alterar a Lei n o 11.052, de 1993, que institui
meia-entrada para estudantes ern locals que menciona e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/3/99, a proposiçâo vem a esta
Comissâo para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos terrnos regimentais.

Fundamentaçao
A proposiçäo em tela visa a alterar o disposto nos arts. 2° e 3 1 da Lei no

11.052, de 1993. Tern-se em vista, inicialmente, estender a outras entidades
estudantis a autorizaçao legal para emitir carteira de estudante, pois, segundo
a referida lei, tal emissão fica a cargo apenas da União Nacional dos
Estudantes - LINE -, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas -
UBES - e da Uniao Colegial de Minas Gerais - UCMG. As entidades
estudantis a elas filiadas, como a União Estadual dos Estudantes, as uniOes
municipais, Os diretOrios centrais de estudantes, Os diretOrios e Os centros
acadêrnicos e os grêmios estudantis ficam encarregados tâo-somente da
distribuiçao das carteiras emitidas.

0 projeto estabelece que também Os DiretOrios Centrais dos Estudantes -
DOEs -, as AssociaçOes de Pós-Graduados - APGs - das universidades e das
faculdades pUblicas ou privadas, bern corno as UniOes Municipais dos
Estudantes Secundaristas - UMESs - tern legitimidade para a expedição da
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carteira de estudante. Trata-se de instituir rnedida legislativa que facilite para
o estudante a obtençao da carteira.

0 projeto pretende, outrossim, dispensar a exigência legal de autenticaçao
da carteira pelo estabelecimento de ensino a que pertencer o estudante,
exigência que consta no art. 2° da referida Lei n o 11 .052. 0 objetivo colimado
é desburocratizar o processo de emissão da carteira.

Por firn, a proposicão visa a inserir na lei mencionada dispositivo que
estabelece que a alegaçáo do oferecimento de meia-entrada ao pUblico em
geral não desobriga a empresa ou o Orgão responsável pelo evento de
conceder aos estudantes desconto de 50% incidente sobre o preço
efetivamente cobrado. Tal expediente vem sendo utilizado corn o propósito de
burlar a lei.

o projeto em exame encontra arrimo da Constituição no art. 10, inciso XV,
da Carta Estadual, "in verbis":

"Art. 10 - Compete ao Estado:

XV - legislar privativamente nas matérias de sua competéncia e,
concorrentemente corn a União, sobre:

a) ........
i) educacão, cultura, ensino e desporto;".
Adernais, a matéria de que trata o projeto nâo se insere entre as de

iniciativa privativa de outros Poderes, previstas no art. 66 da Constituicäo do
Estado.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 97/99.
Sala das ComissOes, 30 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Paulo Piau - Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 104/99

Cornissão de Constituiçâo e Justiça
RelatOrio

Desarquivado a requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, 0
projeto de lei em epIgrafe objetiva instituir a obrigatoriedade de mensagem
aos portadores de deflciência auditiva na propaganda oficial.

Publicado em 14/3/99, o projeto foi distribuIdo as cornissOes cornpetentes,
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
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constitucionais e legais pertinentes ao projeto, fundamentado nos termos a
seguir.

Fundamentação
A proposição tern por escopo determinar que as mensagens da publicidade

de atos, programas, serviços e campanhas da administraçao direta e indireta
do Estado, veiculadas na televisão, terão traduçao sirnultânea para a
linguagem de sinais e serão apresentadas em legendas para os portadores
de deficiência auditiva.

A matéria está diretamente relacionada corn a integração social das
pessoas portadoras de deficiência e se insere no ârnbito da competência
legislativa concorrente, conforme se infere do art. 24, XIV, da Constituiçäo da
RepUblica, "in verbis":

"Art. 24 - Compete a Uniâo, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integraçâo social das pessoas portadoras de deficiência;".
Cumpre salientar que, no âmbito federal, a matéria tern recebido tratamento

especial, destacando-se entre as normas que tratam do assunto a Lei n°
7.853, de 24/10/89, que dispoe sobre o apoio as pessoas portadoras de
deficiência, sua integraçâo social, sobre a Coordenadoria Nacional para
lntegraçao da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE -, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a
atuaçáo do Ministério Püblico, define crimes e dá outras providéncias.

Ressalte-se também que, no âmbito da legislação concorrente, a
competéncia da União imitar-se-á a estabelecer normas gerais, nos termos
do disposto no §1 0 do art. 24 supracitado.

Destarte, a matéria também encontra fuicro no princIpio da legalidade,
consagrado pelo art. 37, "caput", da Constituiçao Federal, uma vez que na
administraçao pUblica so é permitido fazer o que a lei autoriza.

Finalmente, visando tão-somente corrigir impropriedade técnica no texto da
proposição, propomos a Emenda n° 1, redigida na conclusão.

Conclusão
Concluimos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 104/99 corn a Emenda n o 1, a seguir redigida:
EMENDA No 1

D6-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - As mensagens da publicidade de atos, programas, serviços e

campanhas da administraçao direta e indireta do Estado, veiculadas na
teievisão, terão traduçao simultãnea para a linguagern de sinais e serào
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apresentadas em legendas para os portadores de deficiência auditiva.".

Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antonio Julio -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 108/99

Comissão de Constituiçäo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epIgrafe visa a
dispor sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de
10 e 2° graus e dá outras providéncias.

Publicada em 11/3/99, no "Diário do Legislativo", a matéria foi distribulda a
esta Cornissão para exame preliminar nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A liberdade de associaçäo está consagrada na Carta Magna em seu art. 5°,

incisos XVII, XVIII, XIX e XX, o que impossibilita que lei estadual disponha
sobre a organização e o funcionamento dos grémios de que trata a
proposição.

Ressaltamos que sua instituiçâo e organizaçäo independem de autorizaçâo
legislativa, sendo necessária para tanto, tão-somente, a livre iniciativa dos
interessados.

Ensina o grande constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, em seus
comentários a Constituiçao, ao referir-se a norma contida no art. 5 0: "A
liberdade de associaçào tern uma de suas expressöes fundamentais no
direito de auto-organização (...) e ficaria seriamente abalada se Os estatutos
dessas entidades ficassem na dependência de uma apreciaçâo administrativa
para efeito de aprovaçâo ou rejeiçào ou mesmo para fins de inclusão
compulsoria de determinadas cláusulas"(Celso Ribeiro Bastos, "Curso de
Direito Constitucional", 15 a ed., Saraiva, São Paulo).

Diante da disposiçao constitucional, está vedada qualquer interferéncia
estatal no funcionamento das associaçöes privadas, podendo somente o
Judiciário, se provocado, suspender as atividades da entidade ou ate mesmo
dissolve-la.

Acrescente-se que a Lei Federal n° 7.398, de 4/11/85, tratou desse assunto
nos termos da proposiçäo em tela, mas acreditamos que, em virtude do
advento da nova ordem constitucional inaugurada em 1988, tal ordenamento
federal náo se encontra recepcionado pela Lei Maior.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos 	 pela antijuridicidade, 	 pela
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inconstitucionalidade e pela ilegatidade do Projeto de Lei n o 108/99.

Sala das Comissães, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão - Antonio JCilio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 111/99

Comissâo de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Alvaro AntOnio, a proposiçäo em epIgrafe dispOe
sobre a implantacão de sinalizaçâo indicativa e regularnentar nas rodovias
vicinais rurais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/3/99, foi o projeto distribuIdo
pretiminarmente a esta Cornissão para ser submetido a exame quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, flI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeto em tela tern por objetivo obrigar as prefeituras sern Orgão nem

entidade executiva rodoviária municipal a efetuar a irnplantação de
sinalizaçâo indicativa, regularnentar ou de adverténcia nas rodovias vicinais
rurais de sua jurisdiçâo, mediante assessorarnento técnico da Secretaria de
Transportes e Obras POblicas.

A proposiçâo visa, outrossirn, a permitir que a mencionada Secretaria de
Estado, mediante convênio corn os municIpios, execute o projeto e faca a
implantaçao da sinalizaço referida, podendo delegar ao DER -MG tat
implantaçâo.

Constata-se, inicialmente, que o art. 1° do projeto contérn vIcio de
inconstitucionalidade insanável, na medida em que visa a estabelecer norma
imperativa para a implantaçäo de sinalizaço em rodovias. Legislar sobre
regra dessa natureza, que se enquadra em matéria de trânsito, é de
competência privativa da União, conforme dispOe expressamente o art. 22, XI,
da Constituicäo da RepUblica. Ademais, o referido artigo, ao determiriar que
as prefeituras executem a irnplantaçäo de sinalizacão, fere a autonomia dos
municipios, o que se nos afigura também inconstitucional.

Além disso, a autorizaçäo que o art. 2 0 do projeto pretende dar a Secretaria
de Transportes e Obras POblicas para celebrar convênio corn os municpios
afigura-se-nos, igualmente, inconstitucional, urna vez que invade o âmbito de
cornpetência do Poder Executivo. Vale lembrar que o Supremo Tribunal
Federal, por votação unânirne, em 7/8/97, julgou procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 165-5 e declarou a inconstitucionalidade do inciso
XXV do art. 62 da Carta rnineira, que estabelecia a competéncia privativa da
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Assembléia Legislativa para autorizar celebração de convénlo pelo Governo
do Estado corn entidade de direito pOblico ou privado e ratificar o que, por
motivo de urgéncia, ou de interesse pOblico, for efetivado sem essa
autorizacäo, desde que encaminhado a Assembléia Legislativa nos dez dias
Uteis subseqüentes a sua celebraçäo.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 111/99.
Sala das ComissOes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Adelmo Carneiro Leäo -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 117/99

Comissäo de Constituição e Justiça
Relatôrio

Desarquivado a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leäo, o projeto
de lei em epIgrafe tern por objetivo a alteracao da Lei n° 10.360, de 28/12/90,
que dispOe sobre a transferência para o Arquivo PUblico Mineiro da
docurnentação que menciona e dá outras providências.

Pubticado em 11/3/99, vem o projeto a esta Comissão de Constituicao de
Justiça para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fu ndamentacâo
A Lei n° 10.360, de 1990, determina que os documentos existentes no

extinto DOPS sejam transferidos para o Arquivo PUblico Mineiro e declarados
patrimOnio histórico. 0 projeto em análise representa urn avanço, ao
estabetecer que toda a documentacão relativa as atividades de polIcia poiltica
realizadas pelos demais Orgãos de segurança do Estado também seja
transferida para o Arquivo PUblico Mineiro e declarada patrimOnio histórico.

Por outro lado, o art. 2 0 do projeto, ao preceituar que o uso indevido das
informacöes contidas na documentacâo por parte de qualquer servidor ou
Orgão estadual acarretará sançOes legais de responsabilidade civil, criminal e
administrativa, revela-se inócuo, visto que essas sançOes já estâo previstas
tanto no COdigo Penal quanto no Estatuto dos Funcionários PUblicos.

Já o art. 31 do projeto, ao dispor sobre a criaçâo de cornissão especial
norneada pelo Governador e composta por membros dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, do Ministério PUblico, da Ordem dos Advogados do
Brasil e de representante de entidade de defesa dos direitos humanos
nacionalmente reconhecida, para elaborar os critérios de acesso e
divutgacão, nos termos da legislaçâo vigente, dos docurnentos a que se
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refere o art. 10 da Let no 10.360, de 1990, corn a redaçao dada pelo art. 10 do
projeto em questâo, infringe, contundentemente, o disposto no art. 2° da
Constituicão da RepUblica, que estabelece a independência dos Poderes.

Pelos motivos citados e para que a lei seja operacionalmente eficaz,
estamos apresentando, na conclusão, o Substitutivo n o 1.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 117/99 na forma do Substitutivo n o i, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO NO 1
Altera a Lei n o 10.360, de 27 de dezembro de 1990, quedispöe sobre a

transferência para o Arquivo Püblico Mineiro da documentaçäo que menciona
e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 10 e 20 da Lei no 10.360, de 27 de dezernbro de 1990,

passam a ter a seguinte redaçäo:
"Art. 1 0 - A documentacão constante nos arquivos do Departamento de

Ordem Politica e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposicöes
Constitucionais TransitOrias da Constituicäo do Estado de Minas Gerais, bern
corno a de outros órgãos de seguranca do Estado, relativa as atividades de
policia polItica, ficam transferidas para o Arquivo PUblico Mineiro.

Art. 2 0 - Os documentos a que se refere o art. 10 desta lei ficam declarados
patrirnônio histórico estadual.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 119/99

Comissão de Constituiçâo e Justica
Relatôrio

Desarquivado em virtude de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, o projeto de lei em análise tern por objetivo dar nova redacão ao "caput"
do art. 169 da Lei n o 7.109, de 13/10/77, que contém o Estatuto do Pessoal do
Magisterio Publico do Estado.

A proposição em teta, antes de ser arquivada, tramitou sob o n o 1.736/98,
oportunidade em que recebeu pareceres favoráveis das comissOes a que foi
su bmetida.

Publicado o seu desarquivamento em 4/3/99, vem o projeto a esta
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Cornissão para que se faca o exame preliminar da matéria, nos termos do art.
188, c/co art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentacão
Atmeja o projeto beneficiar o professor, o supervisor pedagOgico e o

orientador educacional em exercIcio em classes de educação especial do
Estado corn a gratificação de 20%, que passa a iritegrar a sua rernuneracão,
ainda na atividade, desde que a tenham recebido pelo periodo minimo de
1.460 dias, desprezando-se qualquer tempo inferior a 730 dias de interrupção.

A educação especial integra o Quadro do Magistério e exige, como
requisitos mInimos, tanto para o professor como para o especialista de
educação, habilitação correspondente a requerida para o nivel de ensino a
ser ministrado e especializacâo de acordo corn as peculiaridades do tipo de
ensino e as caracterIsticas fIsicas ou mentais dos alunos, conforme
estabelece o art. 167 do Estatuto do Magistério.

A proposicão tern fuicro no princIpio da equidade, uma vez que pretende
corrigir o que se apresenta de forma injusta no Estatuto do Magistério.

Corn efeito, tendo em vista a qualificacão profissional exigida para a
educação especial, o servidor que a exercer permanecerá por urn longo
perIodo nessa funcão, ou mesmo definitivamente, fazendo jus, pots, ao
recebimento, em caráter definitivo, da vantagem pecuniária a que se refere o
projeto.

Por se tratar de uma gratificacão concedida em razão do preenchimento de
requisitos exigidos para a sua percepcão, a sua incorporação ao vencimento
sornente ocorrerá se autorizada por lei, diferentemente dos adicionais por
tempo de servico, que são devidos desde logo e para sempre.

Pelas razOes expostas, nâo vislumbramos Obic a tramitação do projeto
nesta Casa.

Conclusão
Concluimos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 119/99.
Sala das ComissOes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 121/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto
de Let no 121/99 dispOe sobre a remuneração de cargo de provimento em
comissäo para fins de apostilamento e aposentadoria.
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Publicado em 11/3/99, o projeto foi distribuldo as comissöes competentes,

para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Iii, "a", do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissäo o exarne da matéria quanto aos
seus aspectos constitucionais e legais, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentaçao
A proposição tern por escopo propor urn novo perlodo para a aquisicão do

direito de apostilamento, disciplinado pela Lei n o 9.532, de 31/12/87, que
dispãe sobre a remuneração de cargo de provimento em comissäo para fins
de apostilamento e aposentadoria.

Visa a referida lei, especialmente, a assegurar ao funcionário pblico que,
no exercIclo de cargo de provimento em comissão, dele for afastado sem ser
a pedido, ou por penalidade, ou se aposentar, o direito de continuar
percebendo a remurieração do cargo, desde que o seu exercicio compreenda
periodo igual ou superior a dez anos, consecutivos ou não.

A proposiçäo em anáiise, alérn de estabelecer que o perlodo para a
aquisicão do direito de apostilamento passa a ser de cinco anos, rnodifica a
sistemática adotada pela citada Lei n° 9.532, de 1987, para os servidores que
nâo corn pletaram o perlodo exigido para a aquisição do direito.

As regras legais reguladoras da situação do funcionário pUblico, nas quais
se inserem as condicOes de provimento dos cargos ou funçoes piblicas, os
direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades, os limites de
rernuneração e os pianos de carreira, indicam o regime jurIdico pelo qual se
regem os servidores ptibiicos.

A proposiçâo em análise trata, pois, de regime jurIdico de servidor püblico,
matéria reservada a competência privativa do Governador do Estado, por
força do disposto no art. 66, Iii, "c", da Constituicão Estadual.

Em face da existéncia de óbice constitucional a deflagração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar, apresentamos a seguinte conclusào.

Conciusão
Conclulmos, portanto, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei n o 121/99.
Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 138/99

Comissäo de Constituição e Justica
Relatório

O Projeto de Lei n o 138/99, do Deputado Luiz Fernando Faria, dispöe sobre
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critérlo para apuração do valor adicionado, para fins de distribuicao do ICMS
aos municIpios, nas operaçöes de circulação de mercadorias por meio de
oleoduto, gasoduto e mineroduto que abranja o territOrio de mais de urn
municiplo no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/99, a proposição foi distribulda
as Comissöes de Constituiçao e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, cabendo a esta Comissäo o exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentals.

Fundamentação
O projeto tern por finalidade disciplinar a repartiçao da receita do ICMS

entre os rnunicipios referente as operaçöes tributáveis por melo de oleoduto,
gasoduto e mineroduto no Estado, na seguinte proporcão: 75% ao municlpio-
sede da unidade de fabricação, refino ou extraçào do estabelecimento
contribuinte do referido tributo, e 25% aos demais municipios, observada a
proporção da area territorial abrangida em cada municipio pelo respectivo
meio condutor do prod uto a ser tributado.

Na justificação do projeto, o autor se fundamenta no fato de que "Os
municipios que abrigarn em seus territOrios oleodutos, gasodutos e
minerodutos, apesar de contribuirern para a agregacão de riqueza e
colocarem em risco as suas populacöes, não são contemplados na partilha do
Valor Adicionado Fiscal - VAF - gerado pelas refinarias e mineradoras, o qual
atualmente é creditado exclusivamente para o municipio onde está situada a
sede dessas grandes empresas".

Nos termos da Constituicâo da Repüblica, pertencem aos municIpios 25%
do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre Operacöes Relativas
a Circulacâo de Mercadorias e sobre Prestaçães de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacão (art. 158, IV). De acordo
corn o parágrafo ünico do mesmo artigo, serão creditadas aos municIpios as
parcelas a eles pertencentes, conforme os seguintes critérios: 3/4, no mInimo,
na proporçâo do valor adicionado nas operaçöes relativas a circulação de
mercadorias e nas prestaçoes de serviços, realizadas em seus territôrios; e
ate 1/4, de acordo corn o que dispuser lei estadual.

A Lei Complementar n 2 63, de 11/1/90, corn fundamento no art. 161, I, da
Constituicão da Repüblica, ao estabelecer as normas gerais sobre a matéria,
define que o valor adicionado corresponderá, para cada municlpio, ao valor
das mercadorias saidas acrescido do valor das prestaçöes de servicos, no
seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil
(art. 31 , § 1°), e deterrnina quals operacöes devem ser computadas para efeito
de cálculo do valor adicionado ( 2°), cabendo ao Estado apurar a relação
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percentual entre o valor adicionado em cada municipio e o valor total do
Estado, fixando-se, dessa forma, o Indice a ser aplicado para a entrega das
parcelas dos rnunicIpios a partir do primeiro dia do ano imediatamente
seguinte ao da apuraçäo ( 31).

o ICMS sobre as operaçöes de circulação de mercadorias por rneio de
oleoduto, gasoduto e mineroduto incide sobre a entrada, no território do
Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustIveis
liquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados a comercialização
ou a industrializaçao, decorrentes de operaçöes interestaduais, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente, nos termos da Lei
Complementar n° 87, de 13/9/96 (art. 2°, § 1°, III).

Ainda de acordo corn a mesma lei, considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto no rnornento da entrada no territOrio do Estado de lubrificantes e
combustIveis lIquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de outro
Estado, quando nao destinados cornercializaçâo (art. 12, XII).

A matéria se insere entre aquelas sobre as quais cabe ao Estado legislar,
de conforrnidade corn o art. 158, parágrafo Unico, inciso II, da Constituição da
Repüblica: Os critérios de distribuiçao de ate urn quarto da arrecadaçäo do
ICMS aos municipios. A rnatéria e disciplinada no ârnbito estadual pela Lei no
12.040, de 1995, rnodificada pelas Leis n°s 12.428, de 1996, 12.581 e 12.734,
de 1997, e 12.970, de 1998.

Sob o aspecto de iniciativa, a proposição não contérn vIcio, pois, nos terrnos
do 'caput" do art. 65 da Constituição mineira, nâo ha reserva de iniciativa para
as matérias de natureza tributária, podendo o Deputado Estadual instaurar o
processo legislativo.

Cabe destacar a elernento inovador do projeto: acrescentar ao valor
adicionado na produção e cornercializaçâo realizada pelo estabelecimento
produtor o cáiculo da area de cada rnunicIpio por onde a mercadoria é
transportada por oleoduto, gasoduto ou rnineroduto.

Por iiltirno, saliente-se que, em relaçao a sua cláusu!a de vigência (art. 40),
o projeto atende ao princIpio da anterioridade do sistema tributário, segundo o
qual não é possIvel cobrar tributo no rnesrno exercicio financeiro em que a lei
o criou. Feita a transposicào devida desse principio para a carnpo das
repartiçöes tributárias, verifica-se de piano que a proposiçâo teve a cuidado
de obedecer ao disposto no § 3° do art. 3 1 da Lei Complementar n° 63, de
1990, que disciplina a matéria, definindo que as indices apurados sO entraräo
ern vigor no exercicio posterior ao da publicaçâo da lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 138/99.

Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Adelrno Carneiro Leâo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 5/4/99
Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem as Deputados:
Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Ambrosia Pinto

- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Eduardo Daladier - Hely TarquInio -
Joâo Paulo - Jaão Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Henrique - Rêmolo
Aloise.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nürnero regimental. A
Presidêncja deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum', e convoca as
Deputados para a reunião extraordinária de amanhâ, dia 6, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, bern como para a reuniâo ordinária também
de amanhä, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordern do dia
anunciada é a publicada na edicäo anterior.).

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcA0
FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dezesseis de marco de mil navecentos e noventa e
nave, comparecem na Sala das CamissOes as Deputados Márcio Cunha,
Eduardo Hermeto, Mauro Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho, Ragerio
Correia e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a
reuniao e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Olinto
Godinho, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada par
apravada e e subscrita pelos membros da Comissâo presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reuniâo se destina a apreciar proposiçOes da
Comissâo e comunica a recebimento da seguinte correspondência: oficia do
Sr. José Augusta TrOpia Reis, Presidente do BDMG, encarninhanda a
Comissào as relatOrios do Programa SOMMA referentes aa biênia 1997/1998
e sintese da situaçàa fiscal de Minas Gerais no perlado de 1995 a 1998,
encaminhada pelo Secretário da Fazenda do Governa anterior, Sr. João
Heraldo Lima. A Presidência informa que se encantra a dispasiçaa dos
Deputados cópia da rnedida cautelar impetrada pelo Estado junta aa Supremo
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Tribunal Federal a respeito da negaciação da divida do Estada corn a
Governa Federal, encaminhada pela Procuradora-Geral do Estado, Sra.
Misabel Derzy. 0 Presidente passa a direcão da reunião para a Deputado
Mauro Lobo para que possa apresentar requerimentos de sua autoria. 0
Deputado Marcia Cunha apresenta requerimento mediante a qual solicita seja
convidado a Secretário da Fazenda para fazer exposiçâo sobre a impacto das
desoneraçOes legais do ICMS e dos beneficios financeiros no orcamenta do
Estada. Durante a fase de vatação, para encaminhá-la, fazem usa da palavra
todos as Deputadas presentes. Colocado em vataçâo, é a requerimento
aprovada. 0 Deputado Marcia Cunha apresenta outra requerimenta mediante
o qual salicita seja realizado fOrum técnica de debates sabre as prestacOes de
contas do Governador, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a arcarnenta
participativa. 0 Deputado Ragéria Correia solicita a adiamento da vataçäa do
requerimento. Submetido a votacäo, é aprovado a requerimento de
adiamento. 0 Deputado Rogéria Correia solicita a retirada de tramitaçäo de
requerimenta de sua autoria mediante a qual solicita a reatizacão de fOrum
técnico de debates sabre a questào da autonamia fiscal dos Estados. Vern a
mesa requerimenta dos Deputados Ivo José, Rogérlo Correia e Sebastiãa
Navarro Vieira mediante a qual solicitam seja realizada reuniào canjunta das
ComissOes de Administracão PCiblica, de Trabalho, Previdência e Ação Social
e de Fiscalizacãa Financeira e Orçamentária, para avaliar a aplicacäa em
Minas Gerais das reformas administrativas e da seguridade social do
funcionalismo, em particular, a previdenciária, aprovadas pelo Congresso
Nacional. Para tanto, solicitam sejam convidados para a reuniäo a Secretário
de Recursos Humanos e Administracao, a Presidente do IPSEMG e
representantes dos servidores e dos usuários dos serviços pUblicos. Vern a
mesa requerimenta do Deputado José Henrique mediante a qual solicita que
a Camissäo se reüna conjuntamente corn as ComissOes de Assuntos
Municipais e Regionalizacâa e de Administracâo PUblica, para avaliarem as
reformas administrativa e previdenciária aprovadas pelo Cangressa Nacianal,
bem coma as repercussOes nos municIpias mineiros da Emenda a
Constituição n° 20. Par guardarem semelhança, a segundo requerimenta é
anexado ao primeiro pela Presidente, que a coloca em votao. Para
encaminhar a votacao, a Deputada Eduardo Hermeto faz usa da palavra e
salicita a adiamenta da votação do requerimenta. Submetido a votação, é
aprovado a requerimento de adiamento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros
da Comissäo para a prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra as trabalhos.
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Sala das Comissöes, 23 de marco de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Rogério Correia - Mauro Lobo - Eduardo

Hermeto - Miguel Martini.
ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N O 4/99
As dez horas do dia dezoito de marco de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Sebastiäo Costa, Jorge
Eduardo de Oliveira (substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por
indicaçâo da Lideranca do PMDB) e Mauri Torres (substituindo a Deputado
Antonio Carlos Andrada, por indicação da Lideranca do PFL), membros da
supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, a Presidente "ad hoc",
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude de ser esta
a primeira reuniäo da Comissão, informa que não ha ata a ser lida. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger a Presidente e a Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. A seguir, a Presidente determina
a distribuicäo das cédulas de vataçâo e convida a Deputado Mauri Torres
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos,
respectivamente, as Deputados Sebastiào Costa e Marcelo Gonçalves
Presidente e Vice-Presidente da Comissão. 0 Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira assume a direcao dos trabaihos e empossa a Presidente da
Comissão, Deputado Sebastião Costa, que agradece a confiança nele
depositada. A seguir, a Presiderite designa a Deputado Antonio Carlos
Andrada como relator da matéria objeto de análise da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
informa que a prOxima reunião será convocada através de edital, determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - João Paulo.

ATA DA l a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
INDICAR TITULARES DA FUNDAçAO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS -
FHEMIG -, DA FUNDAcAO EZEQUIEL DIAS - FUNED - E DA FUNDAçAO
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - HEMOMINAS
As quinze horas do dia vinte e trés de marco de mil novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves, Elmo Braz, Hely TarquInio e
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, as Deputados Antonio Carlos Andrada, Arlen Santiago,
Christiano Canedo, Edson Rezende, Mauro Lobo, Alberto Pinto Coelho e
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Marcia Cunha. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da apravacãa de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da
reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissäo presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir
os titulares indicados para ocupar os cargos de Superintendente-Geral da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG -, Sr. João Baptista Magro
Filho; Superintendente-Geral da Fundaçäo Ezequiel Dias - FUNED -, Sr.
Francisco Panadés Rubiô, e Presidente do Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS -, Sra. Ana Barbara
de Freitas Carneiro Proetti. A Presidéncia passa a palavra a Sra. Ana Barbara
de Freitas Carneiro Proetti, que, após sua exposição, é sabatinada pelos
parlamentares presentes. A seguir, a Presidente passa a palavra ao Sr. João
Batista Magra Filha, que, após sua explanacão, é sabatinado pelos
parlamentares presentes. Prosseguinda, a Presidente passa a palavra ao Sr.
Francisco Panadés RubiO, que, após sua exposição, é argüido pelos
parlamentares presentes. Ata continua, a Presidéncia passa a palavra ao
Deputada Marcelo Gonçalves, relator desta Comissão Especial. Após fazer a
leitura de seu parecer, a Deputado Marcelo Gonçalves conclui pela apravação
das indicacOes acima mencionadas. Submetida a discussão e votação, é a
parecer aprovado. 0 Presidente suspende a reunião para que se Iavre a ata.
Reabertos as trabaihos, a Presidéncia solicita aa Deputada Marcelo
Gonçalves que proceda a leitura da ata da reuniãa, leitura essa que é
dispensada em virtude de requerimento do Deputado AntOnio Andrada. A ata
é dada par apravada e é subscrita pelas membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a presenca dos
convidados e parlamentares e encerra as trabalhos da Comissão Especial

Sala das CamissOes, 23 de marco de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Marcelo

Gonçalves - Hely TarqUinia - Sebastião Navarra Vieira - Elmo Braz.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDUSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia vinte e trés de marco de mil novecentas e noventa e

nave, comparecem na Sala das ComissOes a Deputada Elbe Brandãa e as
Deputados Alencar da Silveira JCiniar, Alberta Bejani e Marcia Cunha,
membros da supracitada Comissãa. Havenda nUmero regimental, a
Presidente, Deputada Elbe Brandãa, declara aberta a reuniãa e, em virtude
da aprovacãa de requerimenta do Deputado Marcia Cunha, dispensa a leitura
da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pelas
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membros presentes. A seguir, informa que a reuniâo se destina a apreciar
proposicoes da Comissão. A Presidente submete a votaçao, e sâo aprovados,
requerimentos do Deputado George Hilton, em que solicita sejarn convidados
o Sr. Geraldo Gomes Rezende, Secretário de Indtistria, Cornércio e Turismo,
para expôr as pianos e metas de sua Pasta para o fomento da indüstria e do
comércio e o Sr. Fernando Lana, Presidente da TURMINAS, para falar sobre
a irnplantacão de novas politicas que gerem emprego no turismo e 0
conseqüente aumento da arrecadação de tributos. A seguir, a Presidente
transfere a direção dos trabaihos ao Deputado Alencar da Siiveira Jinior,
Vice-Presidente, para que possa apresentar requerimentos, em que solicita
sejam convidados representantes de órgãos ligados ao PRODETUR-MG para
reunião sobre esse programa e seja convidado o Sr. Ronaldo Vasconcellos,
Deputado Federal indicado para ocupar a direcão da futura Secretaria de
Turismo, para expâr os pianos de estruturação dessa Pasta. Submetidos a
votaçao, SaO os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos pariamentares, convoca as membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Márcio Cunha - George Hilton.

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAçAO
As dez horas do dia vinte e cinco de marco de mil novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados João Leite, Alberto
Bejani, Ivo José, José Alves Viana e Márcio Cunha, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Durval Angelo, Wanderley
Avila, José Braga, Aliton Vilela, Bené Guedes, Daimo Ribeiro Silva, Ermano
Batista e Antonio JUlio. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputada
Joâo Leite, declara abertos os trabaihos e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, a Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
as Srs. Jairo Lellis Filho, Superintendente da Poiicia Técnico-Cientifica da
Secretaria da Segurança PUblica; Bráulio Stivanini JUnior, Delegado da
Divisão de Habilitação do DETRAN-MG; e José Antonio de Morais,
Corregedor-Gerai da Policia Civil; e a discutir e votar proposiçOes da
Comissão. São ouvidos as depoentes, cada urn por sua vez, a quern são
prestados os esclarecimentos sabre o funcionamento das comissOes
parlamentares de inquerito. Cada depoente é devidamente qualificado e
questionado pelas membros da Cornissão, conforme consta nas notas
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taquigráficas. Em seguida, passa-se 3a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de proposiçães da Corn issão. Neste momento, 0
Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputada Alberta Bejani. São
aprovados requerirnentos: do Deputado José Alves Viana, solicitando sejam
convocados Os Srs. Eudézio Bosco da Silva e Laura Cerqueira para
prestarem esciarecimentos a esta Comissão; do Deputado Ivo José,
solicitando sejam convocados os Srs. Raimundo macia de Oliveira, ex-Diretor
do DETRAN-MG; Rodrigo de Oliveira, lotado na Chefia de Gabinete da
Secretaria da Segurança PUblica de Minas Gerais; a Sra. Elaine LUcia
Nogueira Cruz, lotada na Chefia da Divisão de Habilitacão do DETRAN-MG; o
Sr. Milton Clementino da Silva; as Cabos Brant e Cândido, lotadas em
Divinolãndia de Minas, para prestarem depoimentos a Comissão; se oficiem
ao Secretário da Segurança PUblica, salicitando o fornecimento de prontuário
dos Delegadas Hilário Alves Teixeira e Jair Hélio da Silva, e ao Juiz Criminal
da Comarca de Santa Luzia, solicitando informaçoes sabre o pedido de prisãa
preventiva do Delegado Jair Hélio da Silva; seja requerida ao Corregedor-
Geral de Policia Civil a relação dos inquéritos ja concluldas e dos inquéritos
em andamento das pessoas envolvidas corn a faciiitacãa da emissão de
carteiras de habilitacâo e, ainda, a name e a endereça dos envolvidos e a
sIntese dos fatos que levaram ao indiciamento dos policiais civis. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidència agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membras da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das CamissOes, 6 de abril de 1999.
Alberta Bejani, Presidente - Ivo José - Marcia Cunha - Christiano Canêdo.

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quinze horas e trinta e cinco minutos do dia trinta de marco de mu
navecentas e naventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Joãa Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental, a Presidente, Deputado

0 João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da apravação de
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidéncia informa que em 25/3/99 foi designada a
Deputada Elaine Matozinhos para relatar a Projeto de Lei n° 32/99 e a
Deputado Bené Guedes para relatar a Projeto de Lei n° 78/99, ambos no 10

turno. Esgotada a rnatéria destinada A 1a Parte da reuniãa, a Presidência
passa 3a Fase da ordern do dia, compreendenda a discussão e a votação
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de proposicöes da Cornissâo. 0 Deputado Bené Guedes procede a leitura de
requerimento do Deputado Arlen Santiago, em que solicita reunião conjunta
da Comissâo corn as Comissães de Adrninistracão PUblica e de Transporte,
Comunicacâo e Obras PUblicas, para ouvir as autoridades que menciona
sobre os constantes atrasos que vêm ocorrendo na rota das aeronaves da
Companhia de Aviaçäo Rio Sul Nordeste, corn destino a Montes Claros e
retorno a Belo Horizonte. Submetido a votacão, é o requerirnento aprovado.
Apôs, o Deputado João Paulo passa a Presidência a Deputada Elaine
Matozinhos e, em seguida, apresenta requerimento, em que solicita sejam
ouvidas na Comissão as autoridades que menciona, para se discutir a
adulteração de combustivel praticada pelos fornecedores. Posto em votaçäo,
é o requerimento aprovado. 0 Deputado João Paulo reassume a direcão dos
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a discutir, corn representanteS
da OAB e dos consumidores mineiros lesados pela ENCOL, os reflexos da
falência dessa ernpresa, decretada pelo JuIzo da Comarca de Goiânia. A
seguir, informa aos Deputados e demais participantes que serão ouvidos na
reunião os Srs. Cláudio Péret Dias, Secretário-Geral da Comissão de Defesa
do Consumidor da OAB-MG; Marco Antonio Goncalves Torres, advogado de
Direito Empresarial, e Paulo Rafael Cadaval Bedé. Ato continuo, registra a
presenca dos convidados supracitados e do Sr. Louis Jaques Alves Nogueira,
representante do CondornInio EdifIcio Address Savassi, em Belo Horizonte. 0
Presiderite tece as consideracOes iniciais relativas ao objetivo da reunião e,
logo apOs, passa a palavra aos convidados, para que façam a sua exposicão
e respondam as perguntas formuladas pelos Deputados presentes, conforme
consta nas notas taquigráficas. Curnprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecirnento dos convidados, dos Deputados e
dos demais participantes, convoca os rnembros da Comissão para a prOxima
reunião, determiria a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

coNsTlTulcAo No 3/99
Comissão Especial

RelatOrio
Subscrita por mais de 1/3 dos membros do Poder Legislativo e tendo como

primeiro signatário o Deputado João Paulo, a proposta de emenda a
Constituição em epigrafe visa a dar nova redação a dispositivo sobre
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promoção e ordenamento territorial.

Publicada em 26/2199 no "Diário do Legislativo", a proposta vem a esta
Corn issão Especial para receber parecer.

Fundamentação
Primeiramente, é necessário que façamos algurnas consideraçOes sobre

alguns dos temas de que trata o projeto.
A religiao pode ser considerada urn sistema organizado de cerimOnias,

práticas e cultos voltados para uma ou várias divindades ou para urn Deus
supremo. Os ensinarnentos religiosos moldam as vidas das pessoas desde a
Pré-HistOria. A religião tern-se revelado fonte importante de inspiração
artistica. Algumas das mais belas construcoes arquitetOnicas do mundo são
casas de culto. Grande parte da meihor rnüsica do mundo é religiosa.
Acontecimentos religiosos fornecem temas incontáveis para a pintura, a
escultura, a literatura, a dança e o cinema.

Templo é a edificacao destinada a adoração de divindades ou a prática de
cultos e liturgias. Os templos têm sido construIdos desde os primOrdios da
história, em diversas partes do mundo, para honrar e louvar urn deus ou
muitos deuses. Entre os mais belos, podemos enumerar o Partenon na
Grécia e as piràmides do Egito. Nas Americas, antes da chegada de
Colombo, os astecas, maias e incas construiram grandes templos, cujas
ruInas, no Mexico, na Guatemala e no Peru, são visitadas por turistas do
mundo inteiro.

Existem inUmeras religiães por todo o mundo. Entre as rnais importantes
citamos o JudaIsmo, o Hinduisrno, o Budismo, o Confucionismo, TaoIsmo, o
lslamismo e o Cristianismo.

As provas mais antigas de atividade religiosa datam de 60.000 a.C.
AntropOlogos e historiadores acreditarn que se tenha praticado alguma forma
de culto desde o aparecimento do hornem sobre a Terra, ha cerca de
2.500.000 anos.

A liberdade de crenca e de consciência é consagrada pelo inciso VI do art.
50 da Constituição da RepUblica, que garante a cada pessoa o direito de
professar ou não uma fé. Esse dispositivo coristitucional assegura a toda e
qualquer religiao o livre exercicio e garante, na forma da lei, protecão aos
locais de culto e as liturgias. Assim, ultrajar, impedir ou perturbar a prática de
culto religioso é considerado crime, definido no art. 208 do Codigo Penal
Brasileiro. 0 Estado deve, pois, garantir a proteção aos locais onde se
realizam liturgias e cultos religiosos.

A nova redacão que se pretende dar ao inciso V do art. 170 da Constituiçâo
do Estado, visa a manter a liberdade dos cultos religiosos, garantindo-Ihes o
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funcionamento, independentemente de alvará, licenciamento ou qualquer
Iimitacào de caráter geográfico.

A medida tern por fundamento básico, segundo o autor, a fato de que a
legislação de inürneros municipios está eivada de graves equlvocos, que
inviabilizam a prática religiosa.

Conclusào
Diante do exposto, conclulmos pela aprovação da Proposta de Emenda a

Constituicão no 3/99.
Sala das Cornissöes, 6 de abril de 1999.
George Hilton, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Márcio Kangussu.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1999

ATAS

AlA DA 17° REUNIAO ORDINARIA, EM 6/4/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1  Fase (Expediente): Atas
- 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçoes: Projetos de Lei
Complernentar n°s 6 e 7/99 - Projetos de Lei n°s 195 a 201/99 -
Requerimeritos n°s 132 a 149/99 - Requerimentos da Bancada do PT e dos
Deputados Paulo Piau (3), Bené Guedes e outros, Chico Rafael, Edson
Rezende, Sargento Rodrigues, Miguel Martini e Amilcar Martins -
Comunicaçoes: Comunicaçoes da Comissão de Direitos Humanos e dos
Deputados Amilcar Martins, Elaine Matozinhos, Bilac Pinto, Mauri Torres e
Marcelo Goncalves - Oradores lnscritos: Discursos dos Deputados Paulo
Piau, Hely TarquInio, Wanderley Avila, Maria José Haueisen e Carlos Pimenta
- 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçoes - Designação de
Comissöes: Comissöes Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de
Emenda a Constituição n°s 8 e 9/99 - Leitura de Comunicaçoes - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, Sargento
Rodrigues, Chico Rafael, Paulo Piau, Edson Rezende e Bené Guedes e
outros; deferimento - Votaçao de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação; questao de ordem; charnada para verificação de
"quorum"; existência de nUmero regimental para votação - Requerimento do
Deputado Amilcar Martins; aprovação - Requerimento do Deputado Hely
Tarqüinio; deferimento; discurso do Deputado Hely Tarquinio - 2° Fase:
Discussão e Votação de Proposiçöes: Requerimento do Deputado Rêmolo
Aloise; questoes de ordern; aprovaçäo - Requerimento do Deputado Hely
TarquInio; prejudicialidade - Votaçäo, em turno ünico, do Veto Total a
Proposiçao de Lei n o 13.979; discurso do Deputado Hely TarqUInio; questào
de ordem; inexistência de "quorum" para a continuaçäo dos trabaihos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- AntOnio JUlio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto
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- Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandào - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Ivo José - João Batista
de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues
- Sebastiäo Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

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

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçäo de Deus e em norne do povo mineiro, iniciarnos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das trés reuniães anteriores.

P Parte1  Fase (Expediente)
Atas

- A Deputada Elbe Brandão, 2 a Secretária "ad hoc", procede a leitura das
atas das trés reuniães anteriores, que são aprovadas sem restriçöes.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçäo de Proposiçöes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 6/99

Dispöe sobre o direito dos servidores pUblicos casados a rernocão para
estabelecimento no domicIlio do cônjuge e revoga a Lei n° 814, de 14 de
dezernbro de 1951, que assegura a professora prirnária casada corn servidor
pUblico o direito a remoção do domicIllo do marido.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Rca assegurado aos servidores pUblicos casados o direito a

remoção para Orgãos, reparticâo ou serviço federal, estadual e militar do
domicIlio do cônjuge dentro do Estado de Minas Gerais, transferido de
localidade por efeito de remoção ou promocão e quando ingressado ao
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servico püblico através de concurso.

§ 10 - A remoção dar-se-á na data da posse do cônjuge.
§ 20 - Para efetivar a remoção o servidor deverá apresentar ao órgão de

origem docurnento legal do estado civil, assim corno o ato de posse do
cônjuge, formalizando o pedido.

§ 30 - A Secretaria de Administraçao do Estado designará o
estabelecimento onde deverá ter exerciclo o servidor, sendo contado a partir
da posse do cônjuge.

Art. 21 - Fica revogada a Lei n° 814, de 14 de dezembro de 1951.
Art. 3° - Fica alterado o § 3 0 do art. 80 do Estatuto do Servidor - Titulo Il - Da

Remocão.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 31 de marco de 1999.
Ailton Vilela
Justificacao: A presente proposição de lei torna sem efeito a Lei n o 814, de

14/12/51, que contempla corn remoção apenas servidoras na função de
professora primária, estendendo o direito a todos os servidores püblicos
casados legalmente, reduzindo os pedidos de licença em decorrência da
transferéncia dos cônjuges. Evita-se também a ocupação de cargos sem a
efetiva contribuição produtiva do servidor.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administração
Piblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento interno.

PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 7/99
Dispöe sobre a transferéncia de cargo do servidor pUblico efetivo de nivel

z superior, quando houver desvio de função.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A transferéncia ou o enquadramento será feito a pedido do

E funcionário, atendida a conveniência do servico, ou "ex-officio", respeitadas
0 sempre a habilitaçao profissional e a formacão acadêmica.

§ 10 - E assegurada ao servidor püblico efetivo de nIvel superior a
E transferéncia para cargo compatIvel com sua formaçao académica.

§ 20 - A formacão académica, ou seja, a reivindicacão do servidor deve
coincidir corn disponibilidade no quadro funcional do Estado.

0 § 30 - 0 servidor deve apresentar, no ato da solicitacão, diploma de nIvel
superior, devidamente registrado, e certidão de contagem de tempo no
serviço püblico.

§ 40 - 0 interstIclo será de cinco anos de exercIcio efetivo no serviço
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püblico.

Art. 21 - Esta lei altera Os arts. 46 e 48 do Estatuto do Servidor Püblico de
Minas Gerais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icaçäo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçaes contrárias.
Sala das Reuniöes, 31 de marco de 1999.
Ailton Vilela
Justificação: Esta proposiçao de lei tern como objetivo corrigir as distorçoes

existentes no quadro funcional dos servidores püblicos do Estado de Minas
Gerais. Servirá para estimular o servidor püblico a concluir sua formação
acadêmjca de nIvel superior, meihorando a qualidade profissional do serviço
piblico, e diminuirá Os embates judiciais entre servidores püblicos e o Estado.

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

PROJETO DE LEI N O 195/99
Declara de utilidade pUblica o Projeto Vida-Movirnento para Recuperaçao

Humana, corn sede no Municipio de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Projeto Vida-Movimento para

Recuperação Humana, corn sede no municIpio de São Lourenço.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
AmbrOsio Pinto
Justificaçäo: 0 Projeto Vida - Movimento para Recuperaçao Humana é uma

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, em funcionamento ha mais de dois
anos. Dedica-se a fundacão e a manutençao de orfanatos de amparo as
crianças e aos adolescentes carentes, além de casas de recuperaçäo para
viciados e delinquentes, internatos para moças, casa de prevençào, de
reabilitaçào de pessoas portadoras de deficiéncias e integração no mercado
de trabalho, creches, casa de proteção a familia.

A entidade não remunera os membros de sua diretoria, eleita para urn
mandato de dois anos. Preenche, portanto, todos Os requisitos para que seja
declarada de utilidade püblica.

Por isso, conto corn o apoio dos meus nobres colegas para a aprovação da
proposiçâo.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
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 NO 196/99
DispOe sobre o controle da qualidade da água para consumo humano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - 0 abastecimerito de água para consumo hurnano, explorado

diretamente pelo municIpio ou por intermédio de concessionário, sujeita-se
em todo o Estado a:

- análise permanente de sua qualidade;.
II - divulgação mensal aos usuários dos resultados obtidos.
Art. 22 - As superintendéncias regionais da saüde, diretarnente ou por meio

de convênio, ficam responsáveis pela análise da água, nos municIpios que
não disponham de condiçöes técnicas para a sua realizaçao.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 42 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1999.
Fábio Avelar
Justificação: Ha muito se questiona a qualidade da água consumida pelos

mineiros.
E certo que, na sua grande maioria, as cidades mineiras são abastecidas

corn água que estã de acordo corn os padrôes recomendados pela
Organizaçao Mundial da Saüde e pelo Ministério da SaUde.

Entretanto, não raramente deparamos corn problemas de saüde
decorrentes da utilizacão de água contaminada.

Ora, é dever do Estado verificar e inspecionar a água para consumo
humano, segundo a Constituição do Estado, em seu art. 190,
inciso VI, o Decreto Federal n o 79.367, de 9/3/77, portaria do Ministério
da Saüde n o 36, de 19/1/90, e a Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, que trata do
Sisterna Unico de SaUde.

Dado o alcance social da medida, torna-se imprescindivel a regutamentaçäo
das normas citadas, corn vistas a implementaçao de urn eficiente servico de
controle da qualidade da água de nossas cidades.

- Pubticado, vai o projeto as Comissães de Justica e de Meio Arnbiente para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 197/99
Concede pensao especial aos dependentes do ex-Cabo PM Valério dos

Santos Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica concedida aos dependentes legais do ex-Cabo PM Valério dos

Santos Oliveira, n° 80311-4, pensào especial em valor correspondente aos
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vencimentos integrals da graduacão, a partir da data de seu falecimento.
Parágrafo ünico - Aplicam-se ao estabelecido no "caput" deste artigo a

definiçäo de beneficiários e Os principios gerais contidos na Lei n o 9.683, de
12 de outubro de 1988.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo, revogadas as
disposiçöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 29 de marco de 1999.
Alberto Bejani
Justificaçäo: 0 Projeto de Lei n o 182/99, encaminhado a esta Casa pelo

Exmo. Sr. Governador do Estado e publicado em 27/3/99, pretende reintegrar
e reformar corn proventos integrals as praças exciuldas da PMMG em
decorrência do movimento de 1997.

A Lei no 9.683, de 1988, trata de pensâo acidentária, que é concedida aos
berieficiários de servidor püblico estadual, civil ou militar falecido em servico.

o ex-Cabo Valério, como todos sabemos, faleceu tragicamente tentando
impedir conseqüências mais graves naquele movimento. Seus dependentes
legais não recebem pensão acidentária e, logicamente, não seräo alcancados
pelo mencionado projeto de lei do Executivo.

lmpae-se a concessâo de pensão especial como forma primeira de se fazer
justica.

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

PROJETO DE LEI NO 198/99
Declara de utilidade ptbIica a Associacão EspIrita Fraternidade Francisco

de Assis, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associação Espfrita

Fraternidade Francisco de Assis, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Wanderley Avila
Justificaçâo: A Associacäo EspIrita Fraternidade Francisco de Assis fol

fundada em 14/1/90 e desde então procura obter recursos para prestar
assistência ao menor carente e para praticar o bern por todos os meios a seu
alcance. Além disso, está voltada para o estudo teórico, experimental e
prático do espiritismo, a observância e a propaganda ilimitada da doutrina
kardecista.
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Corn o titulo declaratOrio de utilidade pUblica, requisito exigido pelos órgãos

pUblicos para que sejam firmados convénios para Iiberação de recursos, a
associação espera ampliar seu trabaiho de caráter assistencial.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 199/99
Autoriza o Poder Executivo a doar im6vel a Policia Militar do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Policia Militar do Estado

de Minas Gerais parte do imOvel situado no Km 0,5 da Rodovia MGT-259,
Bairro Santa Rita, na cidade de Curvelo, pertencente ao Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, constituido por uma
faixa de terreno corn area de 18.634,60 rn 2 (dezoito mu, seiscentos e trinta e
quatro metros e sessenta decimetros quadrados), e a construção nele
edificada corn area de 636,57 m (seiscentos e trinta e seis metros e cinqüenta
e sete centImetros), havido o terreno por desapropriação, conforme escritura
püblica de cartório de 1 1 OfIcio de Notas, no Iivro 172, as fis. 87/89, em 6 de
setembro de 1985, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, no livro 2,
matrIcula 11.437, registro 1, em 18 de setembro de 1985, na Comarca de
Curvelo.

Art. 20 - 0 irnôvel doado destina-se as instalacöes e ao funcionamento da
393 Cia. Especial do 30 Batalhâo de Poilcia Militar, do 2 0 Pelotão da 33 Cia. da
PolIcia Rodoviária e de urn grupo da Policia Florestal, bern como a outras
divisöes da Policia Militar que vierem a ser instaladas no Municipio de
Curvelo.

Art. 31 - Na hipótese da nao-utilização do imOvel para o firn previsto no art.
20 , este reverterá ao doador.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 31 de marco de 1999.
José Alves Viana
Justificação: Este projeto de lei tern por finalidade regularizar de direito urna

situaçäo de fato existente. Desde 1988, a 393 Cia. Especial do 3 0 Batalhão de
Poilcia Militar, o 20 Pelotão da 3a Cia. da PolIcia Rodoviária e urn grupo da
PolIcia Florestal ocupam o referido imóvel, que é pertencente ao
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

0 referido imOvel, em seu todo, foi adquirido pelo DER-MG corn a finalidade
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de instalar a sede do 20 Distrito Regional de Manutenção e a sede da
Companhia de Policiamento Rodoviário.

Em suas novas instalaçöes, a PolIcia Militar dispöe de ótimas condiçöes
para o perfeito desenvolvimento de suas atividades e de area suficiente para
o preparo de seus policlais para o exercicio de tao árduo, porern nobre, dever
de zelar pela seguranca da populacão.

Dessa forma, a transferéncia da titularidade da propriedade do imOvel
objeto do presente projeto de lei é de grande importância para a Policia
Militar, que dele cuidará, adequando-o a finalidade a que se propOe e
transformando-o, corn certeza, no seu abrigo ideal.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes 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 200/99
Declara de utilidade püblica a Escola "A Mare" de Natação e Desportos,

corn sede no Municipio de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Escola "A Mare" de Natação e

Desportos, corn sede no Municipio de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 30 de marco de 1999.
Edson Rezende
Justificacâo: A Escola 'A Mare" de Natação e Desportos é uma entidade

civil sern fins lucrativos que tern por objetivo promover o aperfeicoamento
humano mediante a prática esportiva da natacão, uma modalidade de
desporto reconhecida mundlairnente, que proporciona ao ser humano o
conhecimento de suas potencialidades interiores, a autoconfianca, a auto-
estima e a capacidade de concentracão e reflexão, além de ser amplamente
recomendada para a meihoria do estado de saüde das pessoas. Tendo em
vista essa premissa, a Escola "A Mare" tern buscado sensibilizar a populacâo
para uma conduta social ética, honesta e solidária, participando da promocäo
de campanhas de conscientizacão da sociedade para Os problemas soclais
existentes, e tern atuado de forma filantrOpica, buscando proporcionar aos
alunos da Associação Barbacenense de Assisténcia ao Excepcional - ABAE -
a prática do esporte, como meio de integrar o portador de deficiência na
comunidade da qual faz parte.

Além do exposto, a Escola "A Mare" de Natação e Desportos apresenta Os

requisitos legais para ser declarada de utilidade pUblica, razão por que
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esperamos a anuência dos nobres colegas ao tItulo declaratôrio proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educacão, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 201/99
Dispöe sobre incentivo financeiro ao pequeno produtor rural de leite do

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei assegura benefIcio aos produtores rurais corn ate 1 5ha

(quinze hectares) de propriedade e ate quinze cabeças de gado no rebanho.
§ 1 1 - A terra deverá estar devidamente registrada no INCRA, corn

obrigaçöes fiscais e tributárias rigorosamente em dia.
§ 21 - 0 rebanho deverá estar devidarnente controlado pelo Orgäo

fazendario da jurisdicão da propriedade.
Art. 20 - Os recursos financeiros estäo previstos no orçamento da Secretaria

de Estado de Agricultura ou no Fundo Estadua! de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, no art. 2 0 da Lei n° 11.744, de 16/1/95. 0 FUNDERUR tern
como objetivo dar suporte financeiro. Artigo 3 1 - Poderâo ser beneficiados de
operacoes corn recursos do fundo: I - Os produtores rurais.

§ 1 1 - Os recursos deverào ser liberados após avaliaçao técnica realizada
pela Empresa de Assisténcia Técnica e Extensâo Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER-MG, pelo Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA - e pelo
Conseiho Estadual de Politica Agricola - CEPA.

§ 21 - Quanto as proporçoes para Iiberaçâo dos recursos, confira o quadro
dos mOdulos a seguir."

§ 31 - Môdulos para classificacâo de produtor de leite por rebanho e valores
do benefIcio.

* - 0 Quadro dos Mádulos fol publicado na edição do "Diario do Leg islativo"
de 8.4.99.

§ 41 - Os repasses seräo anuais, sendo que o subseqüente so ocorrera
após prestacão de contas do anterior, sob penas previstas em lei.

Art. 3 0 - Os recursos servirão para defesa sanitária do rebanho e pastagern,
conforme previsto na Lei n o 11 .405, de 28/1/94 - Seçao IV, arts. 29 a 32.

§ 1 1 - Os recursos repassados servirâo para vacinação do rebanho,
adequacâo das instalaçães no que concerne a higiene, equiparnentos,
utensIlios e preparo da pastagem.

§ 2° - A avaliaçäo técnica da aplicaçâo dos recursos será realizada pelos
Orgaos previstos no art. 2 0 , § 1 1 , desta lei.

Art. 40 - A politica estadual de desenvolvimento rural fundamenta-se, entre
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outros, nos seguintes princIpios:
§ 1 0 - A atividade pecuária é responsável pela geracão de emprego e

rendas, bern como de receitas de tributos para o Estado, que as adrninistrará
corn vistas a manter e elevar o potencial do setor.

§ 20 - 0 poder pUblico criará condiçOes para que os pequenos produtores
rurais possam desenvolver a pecuária corn vistas a sua integracão gradual na
economia de mercado.

Art. 50 - 0 poder püblico providenciará as adaptaçöes de suas polIticas para
o setor pecuário, bern como o planejarnento, as açöes e os instrumentos
definidos nesta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor no exercIclo fiscal seguinte ao de sua
publicac.ão.

Art. 71 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 31 de marco de 1999.
Ailton Vilela
Justificação: As exigéncias e necessidades encontradas pelo pequeno

produtor de leite onerarn significativamente seus custos de produção e
quando não são possveis de ser cumpridas colocam em risco o consumidor
final, corn produtos passiveis de contarninação.

Face a essa situacão, entendemos que o incentivo financeiro controlado
corn a finalidade especifica, corno propOe esta proposicão de lei, ira contribuir
para a meihoria da qualidade do leite.

Outro aspecto que devemos salientar é a falta de incentivos aos produtores,
o que provoca êxodo rural e outros problemas sociais. Nosso objetivo é
contribuir para a perrnanência do homem no campo e melhorar as condiçöes
de vida do pequeno produtor rural.

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

REQUERIMENTOS
NO 132/99, do Deputado Irani Barbosa, soticitando seja formulado apelo ao

Cornandante-Geral da PMMG corn vistas a criaçäo de urna guarnicão do
Corpo de Bombeiros nas cidades históricas do Estado. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

NO 133/99, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado corn vistas a que reconsidere dispositivo que trata
da retenção dos recursos de combate a seca, contido no Comunicado
Conjunto no 1/99. (- A Corn issão de Fiscalização Financeira.)

NO 134/99, do Deputado Chico Rafael, solicitando se consigne nos anais da
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Casa voto de congratulaçôes corn os membros da Câmara Frigorifica de
Batatas - FRIGOBATA -, pela inauguração de sua sede no MunicIpio de
Pouso Alegre. (- A Corn issão de Politica Agropecuaria.)

N O 135/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a norneação dos aspirantes ao
cargo de Delegado de Policia cujos nornes foram publicados no "Minas
Gerais". (- A Comissão de Adrninistração Püblica.)

N O 136/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a pavimentação asfáltica de
avenida do MunicIpio de Coimbra.

NO 137/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte corn vistas ao sanearnento e a
canalizaçâo do córrego da Garneleira, localizado no Bairro Santa Amália,
nesta Capital.

NO 138/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte corn vistas a canalizaçâo do
cOrrego localizado na Rua Elisa Possas de Carvalho, no Bairro Esplendor.

NO 139/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que sejarn retomadas as obras
de pavimentação asfáltica da MG-760, no trecho que liga a BR-381 a BR-262.

NO 140/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte corn vistas a que se viabilize a
reconstrução da rede pluvial e de galerias na Avenida Prudente de Morals,
bern como qualquer outra providéncia técnica necessária para sanar os
problemas da referida avenida. (- Distribuldos a Comissão de Transporte.)

NO 141/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a meihoria das condiçoes de
trabalho e de vida dos servidores penitenciários. (- A Cornissào de Direitos
Humanos.)

N O 142/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se consigne nos anais
da Casa o editorial veiculado no jornal "Estado de Minas" ern 4/4/99, pág. 16,
seção Opinião; e que se dê ciência ao Diretor-Geral do citado jornal. (- A
Mesa da Assernbléia.)

NO 143/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn a Santa Casa de MisericOrdia de
Belo Horizonte pela passagern do seu 1000 aniversário. (- A Cornissão de
Saide.)

N O 144/99, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulaçoes corn os jornalistas pelo transcurso,
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em 7 de abril, do Dia do Jornalista. (- A Comissão de Transportes.)

N o 145/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacoes corn as Sras. Sheyla Castro Máximo
Bicaiho, Jane Magalhães Alves e Angela Leão Andrade, pesquisadores da
UFMG, que desenvolveram importante trabalho cientifico para fins
humanitários.

NO 146/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacoes corn a Deputada Federal Maria Elvira
por sua eleição para Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto da Cârnara dos Deputados. (- Distribuidos a Comissão de
Educação.)

NO 147/99, do Deputado Miguel Martini, em que pede sejam solicitadas ao
Presidente da COPASA-MG as informacoes que enumera. (- A Mesa da
Assembléia.)

N O 148/99, do Deputado Carlos Pimenta e outros, solicitando seja forrnulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que requeira a retirada de
trarnitacão nesta Casa do Projeto de Lei n° 182/99.

N O 149/99, da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Martins
Abrantes, ocorrido em 29/3/99, em Teôfilo Otôni. (- Distribuidos a Comissão
de Administração PUblica.)

Da Bancada do PT, solicitando a realização, em parceria corn a Secretaria
da SaUde, Os Conseihos Estadual e Municipal de Saüde, representantes dos
profissionais da area de saüde e usuários e o Legislativo e o Executivo
municipais, de serninário para discutir e avaliar a situacão dos servicos de
saUde no Estado.

Do Deputado Paulo Piau, solicitando a realizacão, no segundo semestre
deste ano, de forum técnico para debater sobre o sisterna estadual de ciência
e tecnologia. (- Distribuldos a Mesa da Assembléla.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Paulo
Piau (2), Bené Guedes e outros, Chico Rafael, Edson Rezende, Sargento
Rodrigues, Miguel Martini e Amilcar Martins.

ComunicacOes
- São tambérn encarninhadas a Mesa cornunicacöes da Comissão de

Direitos Humanos e dos Deputados Amilcar Martins, Elaine Matozinhos, Bilac
Pinto, Mauri Torres e Marcelo Gonçalves.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
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senhores da imprensa, presentes nas galerias, larnentamos ter que ocupar
esta tribuna, desta feita, para falar sobre urn assunto que se arrasta ha 12
anos no Estado de Minas Gerais.

Trata-se de recente sentenca da JuIza da 7a Junta de Conciliaçâo e
Julgamento, que coloca em leilão o Centro Tecnológico lnstituto de Laticinios
Cãndido Tostes, sediado em Juiz de Fora, pertencente a Ernpresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -, e a fazenda onde
funciona urna escola agrotécnica, localizada em Pitangui.

Esses bens foram penhorados na ação trabaihista postulada pelos
empregados da EPAMIG em 1987, motivados pelo descumprimento, por
parte do Governo Estadual, da legislacão que versa sobre a politica salarial
vigente no Pals a ocasião.

E born que se registre, clararnente, que o Governador do Estado a época
era o Sr. Newton Cardoso, hoje Vice-Governador de Minas Gerais.

Ha urna vergonhosa pendência trabaihista, que tanto dissabor já causou a
dezenas de familias, que tanta dor de cabeca, angüstia e instabilidade trouxe
a tantos empregados da EPAMIG, deixando, inclusive, a ernpresa nurna
situação financeira delicada, além de causar-Ihe tantos transtornos
administrativos. Urn erro, urna incompetência, urna equivocada decisão
administrativa do Governador redundou, ern cadeia, nurna sucessão de
males, de gestos desnecessários, de intranqüilidade aos ernpregados, a
empresa e a sociedade enfim.

o Estado deixou de receber transferências de recursos federais, pois
seus bens penhorados inibem tais operaçöes de crédito.

Funcionários, alunos e professores das demais instituicöes, ha anos, não
tern paz para ensinar, para pesquisar e para desenvolver trabaiho algum que
possa vir a contribuir para o desenvolvimento do Estado.

A ação iniciou-se corn quase dois mil reclarnantes. Ao longo desses 12
anos, muitos fizeram acordo corn valores irrisôrios, por pressão do Estado,
enquanto outros foram exciuldos da ernpresa. Os 650 restantes amargarn urn
processo moroso, cuja acão, injustificadamente, desrespeita o direito dos
ernpregados por urn vencirnento justo, que deveria ter sido corrigido pelos
gatilhos salariais, URPs e outros fatores, a época.

Agora estarnos assistindo a esse larnentável desfecho, indo a praca dois
excelentes e indispensáveis bens patrimoniais de vital importância para o
desenvolvimento técnico e cientIfico do setor produtivo rnineiro. 0 Instituto de
LaticInios Cãndido Tostes, por exemplo, tradicional centro de ensino,
pesquisa e desenvolvimento na area da tecnologia do leite e de seus
derivados, que ha 63 anos presta serviços ao setor de indUstria laticinista e ao
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agricultor mineiro.

Justamente urn setor que representa visIvel e consistente economia para o
Estado, corn amplo e profundo reflexo social. Minas Gerais é o mais
tradicional e importante polo de produção de leite e derivados, corn o major
parque industrial de laticinios do Pals, responsável por 45% de toda a
produção de queijos, 46% do doce de leite, 36% de leite em pó e cerca de
42% da produçao de manteiga. Trinta por cento do leite "in natura" no Pals
vém das bacias leiteiras mineiras.

Ora, seria urn absurdo, ate mesmo urn crime de lesa-pàtria, o Governo
mineiro deixar leiloar urn patrimônio como o Instituto de Laticlnio e a Escola
Agrotécnica de Pitangui.

Por outro lado, não ha como o Governo näo cumprir uma sentenca judicial
como essa, que leva a leilâo, arnanhâ, esses dois importantes bens ligados
ao ensino, a pesquisa ea extensão.

A ünica salda e, pois, o Governo mineiro cumprir a sentença, poupando o
patrimOnio da EPAMIG - que e tam bern do próprio Estado -, ao mesmo tempo
em que coloca urn ponto final na desatinada vida de centenas de
empregados, que tern o direito claro de receber os recursos já setenciados.

Por iltimo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que estamos tratando de urn
instituto corn 63 anos de idade e que foi a base do desenvolvimento
tecnológico para o desenvolvimento de toda a cadeia leiteira, sobretudo da
agroindüstria do leite no Estado de Minas Gerais.

Por ironia do destino, esse instituto está localizado em Juiz de Fora, na terra
do Governador do Estado. 0 mal, quern Ihe causou foi o seu Vice-Governador
Newton Cardoso, que, a epoca, como Governador, não cumpriu a lei dos
gatilhos nem a lei das URPs. Esse processo se arrasta ha 12 anos, e o
Estado ainda näo teve competência para sanar esse problerna.

Portanto, queremos deixar aqui urn apelo como cidadâo mineiro, pals o
Instituto Cândido Tostes hoje é base de desenvolvimento tecnológico para
toda a indástria de laticinios nâo so de Minas Gerais, mas do Pals. Se esse
fato vier a acontecer amanhã - a leiláo desse bern -, estaremos,
evidentemente, entrando corn urn recurso contra o Governo do Estado
acusando-o de crime de Iesa-pátria, porque, como cidadãos mineiros, não
podemos admitir que isso aconteca. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarqthnio
o Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados: Minas está parada! E Minas precisa e quer trabalhar!
Desde janeiro, sO se faz polItica no Estado de Minas Gerais. Urn discurso

ideolOgico infestado por urn esquerdismo requentado e retrOgrado e por urn

125
nacionalismo equivocado e rançoso parece que tomou de assalto a mente
das pessoas, ate mesrno das melhores, e Ihes roubou o juizo. Os lideres das
classes produtoras ja perderam a paciência e reconheceram que a situacao
passou dos lirnites. Ate nosso Cardeal, homem virtuoso e sereno, já entregou
para Deus.

Enquanto a fogueira das vaidades se mantém acesa, nossa econornia
perde oportunidades e começa a entrar em declinio. As conseqüências virão
mais cedo do que se espera: queda na arrecadacão, aumento do
desemprego, fuga de empresas e arrecadacão para as Estados vizinhos.

Nossa responsabilidade como Lider do PSDB nesta Casa nos traz hoje a
tribuna. Gostariamos de que as nobres pares da Situação e da Oposiçao
acolhessem, corn mente aberta, nossas palavras como urn convite a reflexão
e tirassern suas prOprias conclusOes.

A partir do encontro entre a Presidente da Repüblica e as 26 Governadores,
no dia 26 de fevereiro, os grupos de trabalho formados pelos Ministros,
Governadores e tecnocratas arregacararn as rnangas em busca de soluçães.
Talvez, pela primeira vez na histOria do Pals, Estados do Norte, do Centro-
Oeste, do Nordeste, do Sul e do Sudeste tenham-se sentado a mesma mesa
para discutir os problemas cornuns e os rneios de resolve-los. E o Governo
Federal participa ativamente das discussôes. Está acontecendo, na prática, a
redescoberta desse Brasil tao diverso e, por outro lado, tao semeiharite, a
ponto de constituir essa extensa unidade territorial e humana, que faz inveja
as grandes potencias mundials.

As respostas para a crise, nOs as encontraremos por urn esforço conjunto
de superacào das diferenças, por urn diálogo construtivo e realista. Os
Governadores, independentemente do partido a que pertencem, estäo dando
a mais bela demonstracao de maturidade polltica e administrativa. Estäo
buscando, dentro do possIvel, sem desconhecer as limites impostos por uma
conjuntura mundial especialrnente dificil, salucOes criativas e factiveis.
Renunciando a pretensão fUtil de aparecerem coma as danas da verdade,
pensam, junta corn os Ministros e corn os Secretárias de Estado, as saldas
viáveis.

Num futuro bern próxima, quando esse esforca comum der seus primeiras
frutos e tiver reduzido a deficit piblica, restaurando a canfiança dos
investidores no Brasil, o Pals inteiro entrará nurna era de prosperidade e
estabilidade. Seremos urna naçâo rnais consciente de si rnesma, de suas
potencialidades regionais e do valor dessa unidade de propOsitos,
sentimentos e ideals, a qual nos faz grandes aos alhos do planeta.

E Minas Gerais? 0 que será de Minas qua nda isso acontecer?
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Enquanto, no resto do Pals, se trabalha para sair da crise, entre nós se

cultiva a impasse. Enquanto as outros Estados reforçam, na prática, a id6ia
da Federaçâo, aqul se prega a discussão do pacto federativo.

O born governante deve tomar por conselheira a razão e manter sob
controle as emocôes. Já na Grécia antiga, Platão ensinava que, entre as
almas do homem, a racional deveria prevalecer sobre a apetitiva e a
instintiva. Por isso mesmo, aos filósofos caberia a administracäo das cidades.

Entretanto, parece que a razäo anda escassa nas montanhas de Minas
Gerais. No Brasil, trabaiha-se; por aqui, conspira-se. Tentau-se, corn o
dinheiro pUblico, patrocinar urn malfadado projeto, cujo Unico objetivo é atingir
a figura do Presidente da Reptblica e pavimentar carninhos para a sucessâo
de 2002. Não se conseguiu o intento: menos mal. Nern par isso a povo de
Minas Gerais deixará de sofrer as conseqüências da inacão daqueles que so
tern alhos para a prOxirna eleiçao presidencial, quando deveriarn estar agindo
agora, a exempla dos outros Governadores, para resolver Os problemas da
papulação.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, não nos pedirarn, como
de resta náo pediram aos mineiras, licença para aprapriar-se de urn dos mais
sagradas sirnbolos desta terra - a lnconfidência -, corn a ünico objetiva de
fazer a politica rasteira da prornocâo pessoal. A camparaçãa que tentam
estabelecer entre a épaca dos conjurados e a situacaa atual não resiste a
mais tênue análise, dado seu artificialisrno prirnária. Se, naquele tempo, havia
a jugo de urna rnetrópole opressara, haje a Brasil é soberana, forte e unido,
tentanda, pela otimisrno e pela responsabilidade, superar dificuldades
rnomentâneas, para retornar a caminho do pleno desenvolvimenta. Se
Tiradentes e seus cornpanheiros foram motivados por urna questâo politica e
aprenderarn a liberdade na cartilha revolucianária, agora as dificuldades que
nos afligem são econômicas e passIveis de solucães técnicas.

Num contexto globalizado, onde imperarn a competência e a cornpeticäo,
naa ha lugar para a nostalgia de urn nacionalismo ultrapassado, xenófobo, de
costas para a munda. Nacionalismo sim, rnas atento a realidade, capaz de
sobreviver, pela adaptacão, a novas situaçöes e a novos desafios;
nacionalisrno comprornetido especialmente corn a bern-estar da gente
brasileira: de todos as brasileiros, sem privilegiar as elites de sernpre.
Ninguém quer ser servil ao FMI, instituição que a Brasil ajudou a criar.
Recusar, porém, a apoia do Fundo e desconhecer as sugestöes de seus
técnicos - profissionais ouvidos e respeitados pelos paises mais
desenvolvidos do glabo - é falta de born-senso.

A jornada que atualmente se faz par algurnas cidades de Minas - cidades
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escolhidas a dedo - e que se pretende terrninar no dia 21 de abril, em Ouro
Preto, rnelhar que as inconfidentes, teria par sImbalo aquele conhecido
personagem de Cervantes, que, ern seu desvario, teirnava em viver na
fantasia, distante da concretude da vida.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sr. Deputados: quanda, superada a atual
canjuntura, 26 Estados brasileiros carninharem juntas rurno a urna
prosperidade cada vez maiar; quanda a Brasil, rnais que nunca consciente de
sua farça, estiver experirnentanda as beneficias de urn federalismo maderno,
fundado na eqüidade e na cooperaçãa, ande estará Minas? Continuará
isalada da Federaçäa, irnersa nos devaneios dos Quixotes canternporâneos?

Reflitam, nobres colegas da Situaçaa e da Oposiçãa. Mesmo entre as
Deputados Federais do próprio PMDB, a rnaiaria já vislurnbrau as
canseqüências da intransigéncia e do isolacionisrna.

O Deputado Arnilcar Martins (ern aparte)* - Gostaria de cumprirnentá-la par
sua fala. V. Exa., coma sempre, tao elegante e tao exato na sua análise.
Campartilhamas haje de urn momenta de desalento, de decepcãa, cam mais
esse gesta do Governador Itarnar Franca. Não foi dessa vez que prevaleceu
a barn-senso, que prevaleceu a serenidade, essa tao cara tradição da politica
rnineira de procura de entendimento e de carninhas do diálogo.

Mais urna vez, a Governador Itarnar Franca consegue nos surpreender.
Infelizmente, ele sempre nos surpreende corn a pior. Ha alguns dias, quanda
falava do prajeto que encaminhou a Assernbléia Legislativa sabre a anistia
dos paliciais rnilitares, surpreendeu-me em sua entrevista, quando disse que
podia andar fardado. Imaginei que hoje, no momenta em que falaria sabre a
anistia, apareceria fardado, pais disse isso corn todas as letras, conseguindo
sempre nos surpreender, criando fatos politicos, "factOides", coma diria César
Maia.

Enfim, a que imparta é que, rnais urna vez, a Governadar demonstrau que
se recusa a sair do palanque, fazendo as grosserias de sernpre, falanda que
poderia cartar água e luz das repartiçaes pLblicas federais em Minas Gerais,

0 que pode colacar palicia nas barreiras para cobrar pedágia de pessoas que
0 vêm de fora visitar au negociar em Minas Gerais, falando coisas de natureza
E pessoal, sabre a nümero de lInguas estrangeiras que o Presidente Fernando

Henrique sabe falar, cornparando-o corn alguns Secretários seus, que
tarn bern falarn inUrneras linguas.

Esse discursa confusa, esse esforco para criar fatos politicos, manipular a
apiniaa ptiblica, infelizmente, a que existe de fundamental em tudo issa é que
está mantida a moratOria ern Minas Gerais, para desespero nossa. Coma se
nãa bastasse a mal que essa atitude já fez a economia mineira, a vida de
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todos Os mineiros, dificultando a atração de novos investimentos, a
negociacão corn organismos financeiros internacionais, corn grandes
agendas de financiamento, que poderiam estar nos beneficiando. Mais urna
vez, o Governador Franco se recusa ao diálogo e se mostra realmente
disposto ao confronto e a briga, demonstrando que ainda não salu do
palanque. Muito obrigado.

0 Deputado Hely Tarquinio - Muito obrigado pelo aparte, nobre Deputado
Amilcar Martins.

Se não acordarmos agora, o povo nos cobrará, num futuro bern próximo,
nas ruas e nas urnas, o preço dessa aventura; cobrará cada oportunidade de
criacão de empregos que foi perdida, cada dia de marasmo e de inacão; o
povo cobrará, senhores, os resultados desastrosos de urna moratôria
declarada de forma irresponsável, sob a inspiracão do rancor e das vaidades
feridas.

Em nome do povo mineiro, eu Ihes peco, nobres pares: esquecam por urn
momento as ideologias, Os alinhamentos partidários e façam uma reflexão
isenta e serena sobre o estado lamentável a que chegamos. Se a razão voltar
a prevalecer nestas montanhas, é pelo Legislativo que isso acontecerá, e
ficaremos bern corn o povo mineiro e corn a nossa histOria.

Quero fazer urn pequeno comentário, urn epIlogo. 0 nosso Governador está
resistente na sua trincheira. Na trincheira jurIdica ele não tern como resolver o
problema e, no impasse politico, ele persiste na sua teimosia. Podemos dizer
que, corn a boa-vontade do Governo Federal, corn os Governadores reunidos
em quatro grupos, de territôrios e Estados distantes uns dos outros, fazendo
urn cruzamento dos seus problemas, dos diversos "Brasis", mas cada urn
levando o seu problema especifico para se resolver nurn todo - o estudo do
pacto federativo, corn relacão a reforrna fiscal, tributâria, e os indicadores
sociais. São diferentes "Brasis": econOmicos, socials, culturais, que estão
sendo reunidos no pacto e contam corn o apoio do PSDB e, de forma
suprapartidária, de todos os outros Governadores, menos o Governador
Itarnar Franco.

Por isso, vamos rezar e pedir a D. Serafim que continue entregando a Deus,
mas continue rezando para que o PSDB, toda a classe politica e o povo de
Minas Gerais possam sensibilizar o nosso Governador para ele aquiescer e
acabar corn a moratória. E hora de começar a governar. E hora de trabalhar.
Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a pa!avra, o Depuado Wanderley Avila.
• Deputado Wanderley Avila* - Sr. Presidente em exercIcio, Deputado José
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Braga, membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, o grande e maior
estadista brasileiro, o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
dizia que urna noite de seresta em Diamantina é mais bela do que uma noite
de trovadores em Nápoles. For unanimidade, Os brasileiros concordam corn
essa afirmacão do nosso saudoso Presidente.

Nesta tarde, corno Deputado, cidadão brasileiro, mineiro e, corn orguiho,
diamantinense, venho externar, na rninha fala, a alegria dos meus
conterrâneos diamantinenses, ao ver credenciado o reconhecimento da
cidade de Diarnantina - em sua penültirna etapa - para tornar-se Patrimônio
Histórico da Humanidade.

Quando criancas, percorriarnos as ruas, ladeiras e vielas para jogar o nosso
futebol na cavaihada, para defenderrnos a equipe do Tijuco. Hoje, hornem
feito, legislador, representante majoritário daquela cidade, sinto-me
envaidecido e orgulhoso.

Gostaria, neste momento, não de agradecer pessoas, órgãos ou entidades,
mas de deixar registrado aqui o reconhecimento pelo trabaiho dedicado, pelo
trabaiho zeloso e pelo amor dessa pessoa querida, que é o Prefeito João
Antunes de Oliveira, ao aceitar a id6ia daquele não menos inteligente
jornalista credenciado e reconhecido nacional e internacionalmente, o seu
fliho Luiz Arnérico, quando, nos encontros sadios e gostosos no nosso
querido Beco do Mota, nasceu a idéia de trabalhar no sentido de fazer
Diamantina reconhecida como patrimOnio histórico mundial.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Deputado Wanderley Avila, V.
Exa. representa Diamantina, representa o sentimento daquela cidade, que
rnarca a história de Minas e do Brasil, mas que marca também 0 inicio do vale
do Jequitinhonha, que, junto corn o Node de Minas, marcava a miséria, a
pobreza, o desãnimo. Hoje vernos rnudancas reais. Buscarnos, através dos
seus representantes e da prOpria populacão, a cidadania, a dignidade, corn
poilticas pbIicas claras. Gostaria de parabenizar V. Exa., o Prefeito de
Diamantina e seu filho Américo.

Minas carninha no rumo certo, para adotar, cornpreender e dedicar urna
parcela do orçamento para o desenvolvimento do turismo como alternativa do
desenvolvimento econômico. Sem dinheiro e sem essa visão, a nossa
Diamantina, que é urn diamante lapidado, que faz transluzir o diamante puro e
colorido, acabaria, como podern acabar Ouro Preto e todas as cidades
históricas de Minas Gerais, como podem acabar as igrejas de Matias
Cardoso, de Grão Mogol e de tantas cidades do Node de Minas, que rnarcam
o caminho de Fernão Dias Paes Lerne, que marcarn o carninho de toda Minas
Gerais, que predisa ser vista coma a Minas Gerais do turismo. Muito obrigada
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e parabéns pela sua iniciativa.
O Deputado Wanderley Avila* - Antes de conceder urn aparte aos dois

ilustres companheiros, gostaria, através daquele órgão de imprensa, que
desde o primeiro mornento alinhou-se a id6ia, promoveu encontros e eventos,
contribuiu rnaciçamente para que Diamantina desse esse penültimo passo, de
rever as palavras do jornal, escritas por Lilian Oliveira, quando a Presidente
do Conseiho Internacional de Monumentos e Cidades Históricas afirmou o
seguinte: "Diamantina será declarada cidade histórica por seu carâter Unico
de exploracão fechada de diamantes, por ter ficado séculos intacta, pela
caracterIstica distinta de suas igrejas, que tern apenas uma torre, e ate por
sua atividade musical".

O Deputado Amilcar Martins* - Meu caro Deputado Wanderley Avila,
gostaria de cumprimentá-lo pela sua fala e, mais do que isso, curnprimentar
Diamantina por essa vitOria importante rurno ao seu reconhecimento, pela
UNESCO, corno patrimônio cultural da humanidade. Sou testemunha do
grande esforco feito pelo Prefeito Joào Antunes a frente do movimento que
comandou essa luta do povo e a vontade da populaçäo de Diamantina, junto
corn seu filho. Deixo aqui a curnprimento ao jornalista America Antunes, que
também participou, de forma deterrninante e definitiva, desse processo.
Gostaria de registrar, em name do povo de Minas Gerais, as agradecimentos
ao nasso Ministro da Cultura, Francisco Weffort, que também participau do
processo corn grande empenho. Estivemos juntos, várias vezes, em
Diamantina. Cumprimenta, ainda, a Governador Eduardo Azeredo, que deu
todo a apoio ao trabalho feito pela Secretaria da Cultura, de uma maneira
particular, pelo IEPHA, pela arquiteta Jurema Machado, que participou da
comissâo e elaborou a dossiê técnico para que Diarnantina corneçasse a
receber esse grande prêmio. Isso näo trará recursos diretos a Diamantina,
mas trata-se de urn reconhecimento da humanidade de Diarnantina, pela sua
história, pelo seu passado, pelo seu patrirnônio edificado e pela sua tradiçao
cultural, na literatura e na müsica. Diamantina merece o tItulo de Patrimônio
Cultural da Humanidade. Hoje ela está em festa, nâo apenas pelas pessoas
que estão 16 agora, mas por JK, Helena Morlei, Ayres da Matta Machado e
tantos outros diamantinenses ilustres do passado remoto e do passado
recente. Estamos todos em festa, comemorando essa grande conquista do
povo diamantinense e de V. Exa. Meus parabéns.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Wanderley, receba
deste Deputado e, tenho certeza, da nossa Bancada do PMDB, as
cumprimentos a V. Exa. pela oportunidade do seu pronunciamento e tambérn
pelo empenho que V. Exa. vem tendo corn relacão a essa causa que, sem
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düvida alguma, é sua, é do povo de Diarnantina e, especialmente, é do povo
rnineira e brasileiro. Realmente, destacar Diarnantina corn esse
reconhecimento é, sem dUvida alguma, fazer justiça a tudo que Diamantina e
seu povo tern feito por este Pals. Ficam aqui as nossas congratulaçöes, em
meu nome e em name de nossa Bancada. Gostaria de acrescentar a V. Exa.
que tive a honra e a oportunidade de ser votado no Municipio de Diamantina.
Näo foi, portanto, diferentemente que sugerimos, com a apoio do Deputado
Joäo Batista, também votado naquela cidade, que a Municipio de Diamantina
fosse incluido junta aos municipios que teriam a prajeto Minas Unida Vence a
Crise. Nesse sentido, no dia 15, 16 estaremas, corn esse projeto da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, mostrando ao pavo mineiro a
realidade da situacao financeira do Estado. Mais do que isso, é uma grande
oportunidade para que as diamantinenses e nós todos, de urna forma Unica,
congracemo-nos no sentido de dar a reconhecirnento mundial a Diamantina,
pelo que foi, é e, sern düvida alguma, pelo que representa para a nosso
Estado e nosso Pals. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Wanderley Avila* - Agradecernas as ilustres Deputados que
nos aparteararn e que vieram trazer a mensagem de alegria par essa
canquista do povo de Minas e do povo diarnantinense, que é a
recanhecimento de Diamantina coma Patrirnônia Histôrico da Hurnanidade.

Resta-nos tarnbém, Sr. Presidente, comunicar a Casa que fizemos e
pratocolamas urn requerimento no sentido de que seja arquivado, nos anais
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o editorial do "Estado de Minas"
do dia de ontem, intitulado "EstIrnulo a Insubardinacäo", em que a jarnalista
externa a sentirnenta, também deste parlamentar, de maneira consciente,
tranqüila, relatando, na verdade, a efervescéncia par que passa a nossa
gloriasa Pal icia Militar. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
O Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

estamos nesta tribuna para relembrar urn fato muita importante para nós,
ocorrido no ano passado. Em 1998, apresentei a esta Casa urn projeto de lei,
para que fosse revogada uma lei também originada nesta Casa e aprovada,
inclusive corn uma emenda, dando direito a ex-Governadores, Vice-
Governadores e seus dependentes de ter uma aposentadoria vitalIcia,
concluido urn mandato de quatro anos apenas. Consideramos aquele projeto
de lei, que foi apresentado aqui cam uma emenda totalmente desencontrada
do seu conteüdo central, urn absurdo. Era urn verdadeiro "frankenstein"! 0
meu projeto de lei, tentando revogar aquela lei ja sancionada pelo Governador
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Eduardo Azeredo, valeu-me uma crOnica em urn jornal que circula em Minas
Gerais. Nela, o jornatista, embora dectarasse que näo me conhecia, teceu
cornentários a meu respeito, acusando-me, mesmo em questães pessoais.
Mas nao ha mat que sempre dure. Corn ategria, vi, no jornat "Minas Gerais"
do dia 30, urna sentenca de urn Juiz que revogava a obrigaçâo do Estado de
pagar aos ex-Governadores e a seus dependentes uma aposentadoria que
consideramos absurda, inconstitucional, que apareceu apenas para satisfazer
aqueles que ja vivem bern e ja tern compensacöes por seu trabatho.
Queremos, então, relembrar esse fato aqui, dando parabéns ao Juiz Walter
Pinto Rocha, por seu ato de coragem: revogar, por urna sentenca, tat
aposentadoria absurda. E é lamentável que esta Casa tenha, naquela data,
aprovado tat emenda que veio do Patácio da Liberdade, desconsiderando
tantos trabaihadores rurais de nosso Estado, que tern de viver corn R$130,00.
A esses nào se cotoca nenhuma facitidade, mesmo quando seu pagamento é
retido ou sua vida dificultada.

0 Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputada Maria José Haueisen,
gostaria de dar-the parabéns por usar a triburia para denunciar urn fato, que,
possivelmente, foi sancionado pelo ex-Governador Eduardo Azeredo, que
perrnitia aos ex-Governadores e, hoje, permitiria a ele urn salário de
aposentadoria em tomb de R$5.000,00. Fol urn erro cornetido pela
Assernbléia Legislativa e pelo ex-Governador, que sancionou a emenda corn
todo o projeto de lei. No entanto, a justica deu ganho de causa contra a
aposentadoria, a pensão vitalicia dos ex-GovernadoreS. 0 ex-Governador
Eduardo Azeredo, hoje, seria beneficiado corn esse absurdo, porque teve a
coragern de assinar, a coragem de dar a si próprio uma aposentadoria nesse
valor. De fato, o projeto de lei apresentado por V. Exa. tanto é justo que a
própria justica considerou imorat essa aposentadoria, essa pensão vitailcia
dos ex-Governadores, retirando-Ihes o direito.

Eu, quando Vereador, e o Deputado Estaduat Gitrnar Machado demos
entrada a essa ação na justica e obtivemos uma liminar, impedindo o
recebirnento da pensâo petos ex-Governadores. Agora, a justica proferiu uma
sentenca em definitivo. Portanto gostaria de dar parabéns a V. Exa. por
retembrar esse assunto, principalmente nurn momento em que foi feita pelo
Presidente Fernando Henrique uma reforma previdenciária, prejudicando
mithöes de trabalhadores, especialmente os trabathadores sem terra, do
campo, que, a partir de agora, precisarn apresentar carteira assinada.
Sabernos das dificutdades disso, pois Ihes foi retirado o direito de contagern
de tempo de servico, sendo agora exigida a coritagem de tempo de
contribuição. Foi nessa mesma época que o ex-Governador Eduardo Azeredo
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teve o caradurismo de assinar urna emenda ao projeto de lei, que não tinha
nada que ver corn o assunto, rnas que the garantia essa aposentadoria.
Portanto quero dam-the os meus parabéns.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos as patavras do Deputado
Rogerio Correia.

GostarIamos de dizer que, naqueta ocasião, o meu projeto estava
tramitando. No entanto, corn a rnudança de legislatura, foi arquivado. No inicio
da atual legistatura, desarquivei o projeto, que está tramitando na Assembléia.
Gostariamos que esta Casa fosse bern sensivet a esses projetos
"frankenstein", que tentam beneficiar atguem ou algurn grupo, para que nunca
mais incorresse em erros semelhantes a esse, cornetido no ano passado.

Prirneiramente, concedemos a patavra, corn rnuito prazer, a Deputada Maria
Tereza Lara e depois ao Deputado Arnilcar Martins. Gostariamos de Ihes
pedir que fossem breves, porque pretendo abordar, ainda hoje, urn Segundo
assunto.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Companheira Deputada Maria
José Haueisen, quero curnprimentá-la por sua atuaçao, trazendo urn assunto
de surna propriedade, neste mornento em que vernos os rneios de
cornunicaçäo, corno o "Estado de Minas", noticiarern que 700 mil crianças
mineiras, corn idade entre 5 e 14 anos, trabaiharn itegalrnente. Ternos de usar
essa mão-de-obra ilegal, o trabatho infantil, porque a famutia não tern urn
satário digno, e, portanto, não podernos, em hipátese nenhurna, aceitar essas
aposentadorias, que privitegiarn grupos ou pessoas poderosas. Portanto, V.
Exa. conte corn o nosso apoio, o da nossa bancada e de todos aquetes
partarnentares que levam a sério 0 povo mineiro.

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputada Maria Tereza
Lara. Agradeço a sua cotaboraçäo e passo a palavra ao Deputado Amitcar
Martins, pedindo-Ihe que ainda me deixe algurn tempo, porque pretendo
abordar urn segundo assunto.

0 Deputado Amilcar Martins (ern apamte)* - Pois nâo, obrigado, serei breve.
Prezada Deputada Maria José Haueisen, quero cumprirnentá-la peta rnaneira
sernpre serena e tranqüita corn que V. Exa. aborda todos os assuntos, corn
autoridade, serenidade e mantendo o fivel do diátogo nesta Casa. Sern
quemer entmar no rnérito da sua fala e do fato acontecido, sobre o qual V. Exa.
discorme, gostamia apenas de charnar aterição pama o seguinte: não seria
contradjtOmio, pom parte peto rnenos de alguns Deputados da Bancada do PT,
defenderem, corn tanta fimrneza, urna posiçâo contmámia a essa eventual
aposentadoria de Goverriadores - apenas para lembrar, o Govemnadom
Eduardo Azemedo nunca se beneficiou disso e foi quem sancionou, corno
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Prefeito, a firn da aposentadoria dos Prefeitos de Bela Horizonte - e, ao
mesmo tempo, defenderem uma aposentadoria absolutamente iridevida,
indecente, imoral e precoce de alguns policiais militares que ficaram par dais
au trés anos - ou ate menos - em serviço ativo na Policia Militar? Era so isso.
Muito obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Deputado Amilcar Martins, já discutimos
esse projeto, que está tramitando e para a qual, inclusive, já existe urn
substitutivo. Pessoalmente, também acho que não seria a momenta de
aposentar alguém, ainda mais corn, as vezes, urn percentual tao reduzido,
porque verificou-se em urn estudo que, coma seria proporcional ao tempo de
servica, alguns palicials seriam aposentados corn R$40,00 - a que acho que é
uma aposentadoria indigna para qualquer pessaa. Então, isso está sendo
discutido e revisto. Corn certeza, nesta Casa haverá sabedoria suficiente,
inclusive do partido de V. Exa., para que nâo tenharnos aqui uma queda-de-
braco apenas para vermos quem ganhou, quem fol mais forte, porque, assim,
Minas Gerais sairá perdendo e terernas 180 farnilias prejudicadas.

0 Deputado Rogéria Correia (em aparte)* - E apenas para esclarecer que a
Bancada do PT apresentou a prajeto exatarnente para evitar a aposentadoria,
embora garantindo a anistia; anistia essa que foi necessária pelo fato de a ex-
Governadar ter punido injustamente as militares.

Agora, näo auvi nenhurn Deputado do PSDB dizer que a aposentadoria que
Eduardo Azeredo queria para ele próprio, sancionando a lei, era - e essa, sirn
- indevida, indecente e imoral.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemas, Deputado, mas, corn
certeza, ainda discutiremos esse projeto, também cam a Deputado Amilcar
Martins, e terernas serenidade para passarrnos dessa fase tao problemática
de Minas Gerais - que foi a castiga dada a greve dos policiais, corn a situaçaa
em que vivem haje. Mas isso é outra histOria, a qual, corn certeza, voltaremas
muitas vezes.

Mas eu queria fazer outro comentário. Escutei atentamente a Deputado
Hely Tarqulnio dizer, a respeito da situação do Estado, que Minas Gerais está
parada, que passou de epoca... Acho que o Deputado Hely TarquInio náo
está bern situado na histOria. Nunca Minas Gerais esteve tao em foco; nunca
foi tao procurada e tao citada coma agora, quanda, gracas ao Gavernador
ltamar Franca, vivernos a situacao inusitada de urn Governa Estadual ter a
caragem, depois de näo-sei-quantos anas, de se rebelar contra urn
"imperador", que se apossou de urn trona inexistente - porque vivernos em urn
regime federativa -, contra urn "imperador" que se intitula a dana da situacäo
e se apodera do poder ignorando a regime federativo, desrespeitando a pacto
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federativa e impanda todas as suas ordens ao nasso Estado. Naquela época,
quanda ninguérn falava nada, quando a subserviéncia era total e completa,
entào, sim, havia urn paradeiro, urn silêncio do pântana. Mas, graças a Deus,
estamos sainda disso.

Mais ainda: haje a dia amanheceu e, corn ele, amanheceu a expectativa:
Itamar vai continuar au nao corn a moratória? Itamar vai au nâo vai pagar?
Mas já houve urn pronunciamento do Governador, em que diz que vai
continuar a moratória, sirn, e explica, ainda, que o Estado de Minas Gerais
tinha corn a Uniao uma dIvida de R$184.000.000,00, dos quals
R$180.000.000,00 foram retidos pelo Governo Federal. Entao, a nossa divida
corn a União é de apenas R$4.000.000,00. Entretanto, a União deve ao
Estada de Minas Gerais R$18.836.000.000,00. Vejam as senhores, sao
R$18.836.000.000,00, senda R$17.790.000,00 devidas par aposentadorias e
R$1.046.000.000,00 de obras de recuperacao de estradas federals que
atravessam a nosso Estado. Se houvesse pela rnenos urn encontra de
contas, Minas pagaria a que deve, a Uniao nos devolveria a que retérn e
ainda terIarnos urn saldo de R$18.832.000.000,00. Padernos imaginar a que
seria issa para a educaçäa, a saüde, a segurança, a recuperacäo de estradas
e obras para investirnento. Minas Gerais estaria hoje dando urn salto de
qualidade se tivéssernas a respeita do "irnperador" - que se apassou do trana
indevidamente -, se fosse pago a que ele nos deve. E par isso que, rnais do
que nunca, esses encontras regianais que estao acontecenda par todo a
Estada tornam-se cada vez rnais necessárias, a firn de que a pova tome
canhecimento de que a pacto federativa tern de ser rnantido, porque nao
existe em Minas Gerais mais ninguérn que queira aceitar e dizer "amém,
amém, arném" para qualquer urn que venha dar-nos ordern de cirna para
baixo. Parabéns ao Governador Itamar Franca, parabéns ao pavo mineira,
que, relembrando as seus antepassados, se rebela e é motiva de exernplo
para todo a Pals, é motivo ate de cornentários internacianais, camentárias
que nos hanrarn e dignificam. Muito obrigada.

* - Sem revisao do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Carlos Pirnenta.
• Deputado Carlos Pirnenta - Exrno. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senharas e senhores, gostaria, inicialrnente, de fazer a leitura de
urn docurnento que recebernos da Associacao Cornercial e Industrial de
Montes Claras. E urn documenta que já foi entregue ao Sr. Governador do
Estado e tarnbém ao Senadar José Alencar e a alguns Deputadas Federais.
Este docurnento expressa bern a sentirnento da classe industrial deste
Estado, a preocupacao de uma classe que trabalha, que gera ernprego e que
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está passando por momentos extremamente difIceis e complicados.
Por coincidéncia, faço a leitura desse documento exatamente no dia em que

S. Exa. o Sr. Governador Itamar Franco, por meio de urna decisão politica,
prorroga a moratória deste Estado e causa, de certa forma, uma
intranqüilidade, um sentimento de expectativa muito forte no meio dos
ernpresários e, em (iltima anáiise, do povo deste Estado. (- Lê:)

"Sr. Governador Itamar Franco,
0 documento ora apresentado a V. Exa. é o resultado de urna série de

reuniöes de trabaiho de empresários, abrangendo setores da indUstria,
comércio e prestacão de serviços, e traz em seu conteido refiexOes sobre o
momento atual, apresentando propostas de açöes que levem a retornada do
desenvolvimento na reglão do Norte de Minas. E consenso entre os
empresários que o Pals enfrenta uma fase de dificuldades e desafios,
principalmente após o lançamento do novo pacote econômico feito pelo
Governo Federal.

Neste momento, a iniciativa privada coloca-se de prontidão para participar
de um esforco coletivo que requer a uniäo de todos os segmentos da
sociedade para a soiucão dos graves probiemas que afligem o Pals e,
sobremaneira, a Região Nordeste, na qual se insere o Node de Minas.

Para superar essas dificuldades, Sr. Governador, é imperioso resgatar 0
crescirnento através dos investirnentos, geração de empregos, reduçäo da
pobreza e das enormes disparidades regionais ainda existentes no Pals e,
principaimente, nessa regiäo do nosso Estado.

Comprometidos corn o importante piano de trabalho a ser desenvolvido por
V. Exa. no pleno exercicio do Governo de Minas, relacionamos sugestães que
julgamos oportunas e urgentes para a nossa região:

- Recursos do PRODETUR
Agilizaçäo na liberação dos recursos do PRODETUR para a região Node

mineira, que beneficiaria na geracão de muitos empregos e na implantação de
projetos fundamentais para a nossa cidade, como a construcão de urn centro
de convençöes. Este empreendimento propiciará major intercârnbio
tecnológico e de conhecimento, alérn de gerar urna estreita movirnentaçâo
entre os vários segmentos da sociedade. Outro projeto fundamental que faz
parte do PRODETUR e a duplicação da Av. Governador Magalhäes Pinto.
Sendo Montes Claros o segundo entroncarnento rodoviário nacional, torna-se
urgente a duplicaçao e urbanizacão dessa avenida, que é continuacão da BR-
251, principal via de acesso a bairros populosos, grandes indUstrias e o
centro da cidade. Esta avenida atualmente encontra-se corn total falta de
estrutura, vias estreitas e constantes invasöes, descaracterizando a area que
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abriga várias indistrias, denominada Distrito Industrial II.

II - Manutencâo e Ampliação do MICROGERAES e do FUNDESE
Corn a manutençao do MICROGERAES, as micro e pequenas empresas

continuarão corn oportunidades para enfrentar os desafios econOmicos atuais,
conscientes de que elas alcancam a dimensâo de solução econOmica
passivel de difusäo e propagacão na sociedade. Sugerirnos, portanto, a
ampiiacao de alguns beneflcios, tais como: aumento na faixa para
enquadramento de outras empresas, major flexibilidade quanto as exigências
para financiamentos (FUNDESE e outros), legislaçao que perrnita as demais
empresas a utilizarern percentual de créditos quando das transaçães corn
micro e pequenas empresas, reduzindo assim o custo final dos produtos.

Ill - Reducäo da aliquota de ICMS de 18% para 12%
Dentre as propostas efetivas do Governo Federal para a reforrna tributária

está a substituiçao do ICMS pelo lrnposto do Valor Agregado (IVA), proposta
que sO merece elogios, visto que ira desonerar sobrernaneira o processo
produtivo. 0 Estado de Minas Gerais está entre os poucos que pagam
internamente a aliquota de ICMS de 18%, o que torna inviávei para urn
grande nUmero de empresas sustentar a carga tributária. Portanto, sugerirnos
a reduçào da alIquota para 12% como urn diferencial para a Area Mineira da
SUDENE que automaticamente diminuiria a inadimplência corn o Estado, o
êxodo empresarial e atrairia novos investimentos para Minas Gerais, ate que
o Governo Federal concretize a reforma tributária, tao necessária e
importante para a União.

IV - Conclusão do Anel Rodoviário Oeste, que liga o Anel Node a fábrica de
cirnento em Montes Claros

Corn a interligação da BR-251 corn a BR-135, o tráfego pesado da fábrica
de cimento e distrito industrial será desviado do centro da cidade,
arnenizando os problemas causados atualmente, corn urn volume de veiculos
pesados que transitam norrnairnente pelas ruas e avenidas da cidade,
colocando em risco a vida de milhares de pessoas.

V - Centro de recuperação do rnenor
Sabernos que o Governo tern-se empenhado, sobremaneira, para garantir

as criancas o acesso a escola, sendo este o carninho para que essas
crianças se tornem cidadãos éticos e conscientes. E o menor infrator que
emoldura a nossa realidade?!

Vivemos uma solução caôtica onde nem podernos detê-los, pois estâo
protegidos pela lei, e nem podernos recuperá-Ios por falta de uma estrutura
adequada. Montes Claros necessita desta integração governo-sociedade para
a construcâo de urn centro de recuperação do menor, sO assim terernos
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condicöes de amparar este contingerite da nossa populaçâo, reintegrando-os
a sociedade e ao mercado de trabalho, propiciando assim a segurança e o
bem-estar de toda a comunidade.

Atenciosamente, David W. Crosland Guimarâes, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros".

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Sr. Deputado, aproveito a
oportunidade para dizer a V. Exa. e a todos que estäo presentes que, na
quarta-feira ültima passada, fui surpreendido por mais urn ato incorreto
através do Governo do Estado de Minas Gerais. Ao estar em Juiz de Fora e
ao saber que Ia também estava S. Exa. o Governador do Estado de Minas
Gerais, Dr. Itamar Franco, fiquei sabendo que as dificuldades que atravessam
o nosso Estado também chegam a cidade natal do Governador Itamar
Franco. Ao retornar para minha casa, deparel-me corn uma viatura da
ROTAM parada por falta de gasolina - nâo so essa viatura, as demais
estavarn fazendo ponto fixo, porque nâo tinham gasolina - ou melhor, petrôleo
- para atender as ocorréncias policlais. Portanto, perguntei-me naquela
ocasião: se corn a presenca do Sr. Governador na sua cidade natal, Juiz de
Fora, nào ha gasolina para a policia exercer a segurança que nOs pagamos,
como fica essa situacão quando o Governador aqui não está?

Levei a ROTAM ate o posto de gasolina e completei o tanque. Gostaria ate
que o Sr. Governador, através de sua Liderança, soubesse o valor e
repusesse esse meu dinheiro, R$102,00, de gasolina para que a ROTAM
pudesse atender as chamadas naturais que acontecern na cidade que é
minha e que, por coincidëncia, e do Sr. Governador ltamar Franco. Obrigado,
Deputado.

o Deputado Carlos Pimenta - Mais urn testernunho do Deputado Alberto
Bejani, que vem mostrar claramente a situacão dificil em que se encontra o
nosso Estado. Quando aqui subimos para fazer qualquer pronunciarnento, em
nenhum momento estamos colocando as posicOes politico-partidárias a frente
ou acirna dos interesses do nosso Estado. Ate entäo a Oposiçao nesta Casa
respeitou o prazo de 90 dias, solicitado pelo Sr. Governador, para que S. Exa.
pudesse tomar as medidas que tomou. Ate acharnos que fol importante a
posiçao do Governador Itamar Franco, que, alias, teve o respaldo dos
Governadores da Oposicão, na fase inicial. Mas hoje observamos, por
exemplo, o Sr. Leonel Brizola vir a imprensa do Estado de Minas Gerais bater
palmas para a atitude do Governador Itamar Franco e, ao mesmo tempo,
libera o Governador Garotinho, do Estado do Rio de Janeiro, para fazer os
conchavos junto a Brasilia.

Da mesma forma, o PT, que hoje se alia ao Governador Itamar Franco,
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também se cala diante das posiçöes dos seus Governadores do Rio Grande
do Sul e de outros Estados. Acho que a posição tomada pelo Governador
Itamar Franco foi corajosa, trouxe a tona a discussão, mas agora é o
momento certo de poder conservar. Se a Uniâo deve a Minas, vamos cobrar
essa divida, porque também é injusto que paguemos Se, corno disse o PT na
Casa, temos tanto a receber do Governo Federal. Temos problemas serbs e
emergentes, como a questâo do funcionalismo, a questão da Fernão Dias, a
questâo da paralisaçao do metrO de Belo Horizonte, o problema de
recuperaçâo das estradas em Minas Gerais, que se encontram em situação
extremamente caOtica, temos o Programa PrO-Qualidade, que vai trazer
R$130.000.000,00.

E ternos o Projeto JaIba, mas, por outro lado, outros Estados estão levando
vantagem as custas do trabalho de Minas Gerais, corno a Bahia, a quem,
agora, o Banco do Nordeste Iiberou cerca de R$88.000.000,00 para o custeio
da safra. Ha, na nossa regiäo, pedidos e projetos no valor de
R$44.000.000,00, mas o Banco do Nordeste sequer se senta corn o Governo
e corn as autoridades de Minas para discutir o financiamento ou custear a
safra agricola do nosso Estado.

A situaçâo é difIcil e clamamos, mais uma vez, por diálogo, para que o
problema seja também discutido nesta Casa.

Se a Uniâo não der a minima importância ao nosso Estado, seremos o
primeiro a fazer coro corn o Governo deste Estado, querendo cobrar o que é
devido, o que é nosso. Mas, acima de tudo, esperamos que seja
estabelecido, o mais rapidamente possivel, o diálogo entre Minas Gerais e o
Pals. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçaes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a esta parte, a Presidência passa 2a Parte da reuniào, corn a 1a Fase da
Ordern do Dia, compreendendo comunicaçaes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciaçâo de pareceres e requerimentos. Estäo abertas as
inscriçaes para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Designaçao de Corn ssOes
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 8/99, do
Deputado AmbrOsio Pinto e outros, que acrescenta dispositivo ao art. 98 da
Constituição do Estado. PeIo PSDB: efetivo - Deputado AntOnio Carlos
Andrada; suplente - Deputado Ailton VileIa; pelo PMDB: efetivo - Deputado
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Antonio JIio; suplente - Deputado Marcia Cunha; pelo PDT: efetivo -
Deputado Bené Guedes; suplente: Deputado Alvaro Antonio; pelo PTB:
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente: Deputado Christiano Canêdo;
pelo PPB: efetivo - Deputado Elmo Braz; suplente: Deputado Luiz Fernando.
Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Comisso Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Ernenda a
Constituicão n o 9/99, do Deputado Wanderley Avila e outros, que dá nova
redacao ao inciso II do art. 30 do Ato das DisposicOes Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Fábio
Avelar; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Márcio Cunha; suplente - Deputado Antonio Roberto; pelo PDT: efetivo -
Deputado Alencar da Silveira JUnior; suplente - Deputado Eduardo Daladier;
pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Dinis
Pinheiro; pelo PSB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado
Eduardo Hermeto. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Leitura de Cornunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicacâo

apresentada nesta reuniäo pela Cornissão de Direitos Humanos - aprovaçäo,
na 4 Reunião Ordinária, dos Requerirnentos n

o
s 86/99, do Deputado Bené

Guedes, e 104/99, do Deputado César de Mesquita (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita seja desarquivado a Projeto de Lei n o 1.994/98, que declara de
utilidade pUblica a Associaçao de Assistência aos Surdos-Mudos de Uberaba,
corn sede no MunicIpio de Uberaba. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade corn o inciso XXXII do art. 232 do Regirnento Interno.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita que a
Projeto de Lei n o 41/99, do Deputado Alberto Bejani, que concede passe livre
aos membros da PMMG no transporte coletivo interrnunicipal e da outras
providéncias, seja submetido a apreciação da cornissâo seguinte entre
aquelas a que foi distribuldo, tendo em vista que a Comissão de Justica
perdeu a prazo regimental para apreciá-lo. A Presidéncia defere a
requerirnento, de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja retirado de
tramitacão a Requerimento no 10/99, de sua autoria. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja a Projeto de
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Lei no 23/99, de sua autoria, incluldo em ordem do dia para apreciação em 21
turno. A Presidência defere a requerimento, de conformidade corn a inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Edson Rezende, em que solicita seja a 1a Parte
de uma reunião ordinária destinada a discussäo de recentes rnedidas
anunciadas pelo Presidente da RepUblica, relativas a PETROBRAS,
convidando-se para tal representantes da sociedade civil, do sindicato dos
trabalhadores da empresa, dos partidos politicos e do Governo do Estado. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXII do art.
232 do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data.

Requerimento do Deputado Bené Guedes e outros, em que solicitam a
convocação de reuniâo especial em homenagem ao empresário AntOnio
Ermlrio de Morais, por sua contribuição ao processo de desenvolvimento
econOmico do Estado. A Presidência defere a requerimento, de conformidade
corn a inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e, oportunarnente, fixará a
data.

Votação de Requerirnentos
O Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Paulo Piau, em que solicita

seja o Projeto de Lei no 37/99 distribuido a Cornissäo de SaUde. Em votaçao.
Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Curnpra-se.

Questäo de Ordem
o Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, peco verificação de

"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência determina ao Sr. Secretário

que praceda a chamada dos Deputados para a recamposiçäo do "quorum".
O Sr. Secretário (Deputada Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 31 Deputados. Ha 21

Deputados em reuniOes de comissOes, perfazendo a total de 52 Deputados.
Temos, portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos e para a votação
da matéria constante na pauta.

Requerirnento do Deputado Amilcar Martins, em que solicita, na forma
regimental, seja forrnulado convite aos Srs. Djalrna Moraes, Presidente da
CEMIG; Davi Travesso Neto, Vice-Presidente da CEMG e representante dos
socios minoritários, e José da Costa Carvalho Neto, ex-Presidente da mesrna
empresa, para comparecerem nesta Casa, em 15/4/99, a fim de prestarern
esclarecimentos sabre a processo de constituiçaa da empresa Infovias S.A.
Em votaçâo, a requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Vern a Mesa requerirnento do Deputado Hely Tarqüinio, em que, na forma

regimental, solicita a palavra, pelo art. 70 do Regimento Interno, para, na
tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A Presidência defere a
requerirnento e fixa para o orador o prazo de 20 minutos.

0 Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta
tribuna para fazer a leitura de três requerimentos que elaboramos, juntarnente
corn a Bancada do PFL. (- LC-:)

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas
Gerais, as Deputados que este subscrevem vérn, nos termos do Regimento
Interno desta Casa, expor e requerer a V. Exa. o que se segue:

1 - 0 Projeto de Lei n o 182199, do Governador do Estado, que dispãe sobre
a reforma disciplinar de pracas excluldas da PMMG, peca por pretender
delegar a Assernbléia Legislativa carnpetência que não Ihe é devida, qua] seja
a de revogar atos adrninistrativos baixados por Orgão da administracãa direta
do Estado, coma é a caso da PM MG.

2 - Em virtude de acontecimentos havidos em junho de 1997, considerados
coma ilegItimos pela autoridade administrativa de entãa, policiais militares
foram expulsos da corporação, havendo ainda processos criminals em curso
junta a Justiça Militar Estadual, relativos aos mesmos acantecimentos, dos
quais ainda não ha decisãa transitada em julgado.

3 - Evidente, então, que, se ha processos em andamento, a projeta em
exarne poderia gerar confronto entre a passivel decisäo do Judiciária,
deterrninando a exclusão do acusado e aquela ariginária desse projeta,
anulando, a priori, a decisão judicial. Ainda argumentando, padece de
incapacidade tanto a Executivo quanta a Legislativa para paralisar as acöes
criminals em cursa.

4 - Coma se nao bastassem as incongruências ja apantadas, a referido
projeta de lei ainda propöe readmitir, que é figura prOpria para fazer voltar as
funçöes anteriores, quern delas foi expulsa par simples ato administrativo.
Sua revogação ou anulacãa é devida par quem a praticou. Na prapasta em
exame, a Poder Executivo fage de sua responsabilidade, abre mao de seu
pader discricionário e transfere a Assembléla Legislativa responsabilidades
que Ihe são próprias.

5 - Tal atitude remete-nos, talvez pelo tempo pascal que vivenciamas, ao
ato de lavar as mãos cometido par Pilatos, ao invés de lavar as pés. Ora, a
voz do povo, muito mais sábia do que a voz dos gavernantes, já associa aa
ata pusilânime de Pilatos cam a adagio: 'quem parlu Mateus que a embale'.

6 - Além disso, a pretendido ato de lavar as mãos praticado pela Chefe do
Pader Executivo foi par ele fundamentada em urn expediente assinado pela
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quase totalidade dos membros desta Casa, hipotecando apoio pela
reintegraçäa dos Policiais Militares excluldos disciplinarmente da PMMG, em
virtude de participaçäo em movimento reivindicatOrio, acorrido em junho de
1997' (sic).

Ora, S. Exa., a Sr. Governador, esqueceu-se de ler a paragrafo seguinte do
mesmo expediente. Là se encontra a seguinte texto: 'A anulaçao dos atos
administrativos será a resgate da dignidade humana, demonstrará a farca e a
sensibilidade de urn grande lider politico e atenderá a clamor da sociedade
mineira' (sic).

7. A sociedade mineira, acompanhando pela mIdia as infaustos
acontecimentas daquele junho de 1997, sempre entendeu que paderia ter
ocarrido erro nos atos administrativos que deram origem a expulsöes de
policiais envolvidos nos acontecimentos narrados. Dessa maneira, entendeu
a saciedade mineira a promessa de campanha do candidato ltamar Franca:
'as atos administrativos cometidos foram injustos e, eleito, serão as injustas
par ele revistos'.".

0 ato administrativa, entãa, praticada pelo Governador, sO poderá ser
revertido par outro ato administrativo, praticada pela mesmo Governadar ou
par outro Governador.

8. 0 qué, em instância final, pede a sociedade mineira e que tern sido
exaustivamente mostrado pelos velculos de camunicacão de nosso Estado,
notadamente par mela das 'Cartas do Leitor', e pelo que já foi publicada na
midia nacianal, divulgado em toda a sociedade brasileira, é que a candidata
Itamar Franca, eleita e empossado no cargo de Governador do Estado e,
coma tal, Comandante-em-Chefe da Palicia Militar, mostre a saciedade civil
se as atas praticadas no Governa de seu antecessor foram injustas. E se
injustas foram, se continham vIcias que farcasamente impariam suas
anulacöes.

9. 0 Governador do Estado toma passe e nomeia uma comissãa de
notàveis, cam praza fixado para analisar as pracedimentos administrativas,
caso a casa, e praferir uma decisâo. 0 prazo e prarrogada, e a sociedade nãa
sabe ate hoje a que conclusão chegou a douta comissãa.

10. De repente, não mais que de repente, a Assembléia Legislativa recebe
a Prajeta de Lei no 182/99, capeado pela Mensagem no 13/99, acompanhada
de Expasição de Motivos do Secretàrio da Casa Civil e Comunicaçäa Social,
dando canta de que a projeta apresentada 'é uma saluçaa coerente, apOs
várias estudas e entendimentas ( ... ) no sentido de propor a Assembléia
Legislativa prajeto de lei determinando a reinclusão dos pracas e sua imediata
e simultànea reforma disciplinar cam proventos integrals da graduacão em
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que se encontravam a data da exclusão' (sic).

11. Aqul se avoca o disposto em lei hierarquicamente superior, o Côdigo
Penal Militar, que assim se expressa em seu art. 65: 'A pena de reforma
sujeita o condenado a situaço de inatividade, não podendo perceber mais de
1/25 do soldo, por ano de serviço nem perceber importância superior do
soldo".

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Corn certeza, ele será em tomb de
5 minutos. Trazemos a esta tribuna uma importante discussäo, para a qua[
gostariamos da atencão também da base do Governo nesta Casa.

Por que no Norte de Minas? Por que na pacata e encantadora cidade de
Francisco Sá? Duvido que alguem consiga responder ou, no mInimo, explicar
tarnanho absurdo. Querem construir no sertão mineiro uma penitenciária para
abrigar perigosos infratores da lei. Não bastasse os graves problernas sociais
que enfrenta nossa regiâo, ha fortes indIcios de que teremos mais um. Não
perguntaram a ninguém, muito menos ao povo, que merece e precisa ser
ouvido sobre essa questäo.

Sr. Presidente, se depender de mim e do nosso povo, não.
Acredito que, se ouvirmos o Secretário da Justiça, Deputado Luiz Tadeu

Leite, que é norte-mineiro, isso não acontecerá.
Meus colegas Deputados Estaduals do Norte de Minas deverão ser

solidários a nossa gente para manifestar veemente repüdio a abertura desse
precedente perigoso, caso contrário, jamais serão perdoados pelo povo
sertanejo.

Entretanto, reconheço que está falido o sisterna penitenciário em nosso
Pals. A CPI instalada neste parlarnento para analisar o tema, corajosamente
conduzida pelo Deputado Joâo Leite, detectou realidade pior do que aquela
de que tInhamos conhecimento, uma verdadeira afronta aos direitos humanos
fundamentals dos encarcerados. Também, entendo que o nümero de vagas
disponiveis para abrigar os detentos está muito aquém das necessidades que
o sistema exige.

Mas, construir uma penitenciária é algo mais complexo do que apenas
escolher urn local e construir o prédio. No meu entender, nâo sendo
proprietária de toda a verdade, a escoiha da localizacão para receber urn
projeto deste porte deve passar pela observação de indicadores sociais,
econômicos e cuiturais da região. A Lei n° 11.040, de 25/1/94, que contém
normas de execucão penal do Estado, reza no seu art.79: "... a localizacão do
estabelecimento de regime fechado, levar-se-5o em conta as facilidades de
acesso e comunicacão, a viabilidade do aproveitamento de serviços básicos
existentes, as condiçOes necessárias ao adequado internamento, além da
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existência de areas destinadas a instalaçOes de aprendizagem profissional, a
prática de esportes e recreação, a visitas, ao ensino e a assistêncEa
especializada'.

Será que a regiâo das Gerais, que não gera nem 2% da riqueza deste
Estado, vai ser habitat de homens de ma conduta social, produzidos pela
violéncia instalada nos grandes centros de Minas Gerais, tao distante de nOs,
de nossa realidade e da nossa tradição pacifica?

Ora, Sr. Presidente, a região norte-mineira é desprovida de sistema
educacional eficaz, saüde pUblica adequada, abastecimento de água e
esgoto, transporte eficiente, habitaçao condizente corn os padroes minimos
necessários a vida humana, telefonia urbana e rural, eletricidade e tantos
outros benefIcios que o Estado proporcionou ao longo dos anos a outras
regioes mineiras. Em contrapartida, acentuarn-se os problernas sociais no
Norte, agravados pela insistente seca que assola a região por décadas.

Não se pode retirar do nosso povo sua quimérica tranquilidade. Ternos, por
exemplo, a cidade de Gräo-Mogol, vizinha de Francisco Sá, chegando a
marca dos 60 anos, sem urn homicidio. Não se pode impor ao nosso povo a
insegurança de viver nas proximidades de urn estabelecimento penitenciário.
Decididamente, nâo se pode agredir ainda mais o povo norte-mineiro.

Neste Estado de vasta extensäo territorial, existern outras localidades que
dispöem de todas as condicoes exigidas pela Lei n o 11.040, a serern
escolhidas para a construçâo de urn estabelecimento prisional. Além disso, os
longinquos e inabitados grotães do sertão seriam lugares adequados para o
esconderijo de detentos em caso de fuga. Ate mesmo o dificil acesso
provocado pela péssima conservaçäo das estradas vicinais e o mau
aparelhamento técnico e mOvel de nossa brava Policia Militar contribuiriam
para a fuga desses detentos.

Por firn, Sr. Presidente, a indUstria do turismo parece estar muito próxirna
de se instalar no Norte de Minas, através de recursos provenientes do
PRODETUR. Continuamos lutando para que ele venha e atenda a nossa
região. A oportunidade de nossa região rnudar seu rumo histórico de miséria
e pobreza começa a ser traçado. Esta Casa nâo pode permitir urn retrocesso.
E preciso avançarmos. A reflexâo é sempre necessária para alimentar a
consciência e possibilitar que a decisäo menos errada seja tomada. E no caso
apreço o momento de refietirmos deve ser agora. Minas tern que se integrar
as Gerais, para ser urn Estado equânime, coeso, forte e justo.

Neste momento, estamos encaminhando a Comissão de Direitos Humanos
requerimento para que convoquem o Secretário da Justica, o Prefeito e as
lideranças de Francisco Sá e regiães adjacentes, para que possamos discutir,
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em audiência püblica, essa questão.
o Deputado Hely TarqüInio - Agradeco o seu aparte, Deputada Elbe

Brandão. Estávamos lendo o item 10. Aindatemos os itens 11 a 16. (- Lê:)
"Diante do exposto e corn fundamento nos arts. 173, II, e 232, VII, do

Regimento Interno desta Casa, requerem:
1 0 - Seja tornado sem efeito o recebimento da Mensagern n° 13/99 e do

Projeto de Lei no 182/99, que dispöe sobre a reforma disciplinar de pracas
excluldos da PMMG.

20 - Seja devolvida a Mensagern no 13/99 e o Projeto de Lei n o 182/99 ao
Governador do Estado para que tome as providéncias que julgue devidas no
âmbito de seu discricionário poder.

30 - Seja fundamentada tal decisäo - a de se devolver a mensagem e
projeto citados - no fato de que, sobejarnente provado, não compete ao Poder
Legislativo analisar o mérito ou imiscuir-se em matéria de exctusiva
competéncia do Chefe do Poder Executivo".

Em sIntese, aqul está expressa a posiçâo do PSDB e do PFL, e sua
solicitaçâo ao Presidente da Casa para que devolva o projeto de anistia dos
praças ao Governador do Estado, pois entendemos que é inconstitucional e
que deve ser

o Deputado Antonio Andrade (em aparte)* - Deputado Hely Tarqümnio, acho
que não é prudente, por parte da Assembléia, devolver o projeto ao
Governador, pois esta Casa tern responsabilidades para corn o povo mineiro,
devendo discutir, portanto, Os probIemas do nosso povo. Aqui é o forum
adequado para discutirmos esse projeto enviado pelo Governador. Se nâo for
do agrado da Oposicäo, que urn substitutivo seja apresentado, mas que esse
projeto seja discutido e votado nesta Casa, e não apenas devolvido ao
Executivo.

o Deputado Hely TarqüInio - Ilustre Deputado Antonio Andrade, gostaria de
justificar que esse requerimento foi motivo de reuniOes das bancadas e,
fundamentados em 17 itens, estamos pedindo a devolução, estribados
também em dispositivos constitucionais, pois a iniciativa é do Governador.
Portanto, esse entendimento das duas bancadas e apresentado neste
requerimento. Compete ao Presidente da Casa deferi-lo ou não.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Gostaria de cumprimentar V.
Exa., pela manifestaçâo rnadura e importante desta Casa, que preserva sua
soberania, sua autonomia, e sabe muito bern intervir para resolver e enfrentar
os problemas de Minas Gerais e dos mineiros. Permita-me discordar dessa
manifestacão do Deputado AntOnio Andrade. Desde o momento em que o
Governador Itamar Franco enviou esse projeto a apreciacão da Assembléia
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Legislativa, tenho tido, por diversas vezes, a oportunidade de manifestar
minha estranheza e meu inconformismo diante dessa decisão do Governador,
cujo corn promisso de campanha foi muito claro. Segundo esse compromisso,
ele faria, a partir da nomeaçâo de uma comissão de notáveis, o exame, caso
a caso, de todos os policiais rnilitares punidos pela participação na rebelião
ocorrida em junho de 1997. ApOs esse exame criterioso, feito por uma
comissão, supostarnente de alto nIvel, formada por juristas e outras pessoas,
e, para evitar que fossem cometidas injustiças contra qualquer urn desses
policiais militares, ele, Governador Itamar Franco, tomaria a si a
responsabilidade de reintegrar na Poilcia Militar as pessoas que tivessem sido
injustiçadas, repetindo urna providéncia tomada anteriormente pelo
Governador Eduardo Azeredo. Já havia urna comissâo examinando essa
questào ainda no perlodo de administraçao do ex-Governador Eduardo
Azeredo. Tenho a certeza, e falo em nome de todos, de que nenhum de nOs
se furtará a responsabilidade de atender aos anseios de Minas Gerais e
enfrentar os seus problemas.

Parece-me que a atitude do Governador Itamar Franco não foi sábia, mas
urna atitude em que, segurarnente, queria se acovardar, pois, ao invés de,
corn os poderes que tem, como Chefe do Estado e Cornandante-em-Chefe da
Policia Militar, de rever, por meio de urn ato administrativo, essas supostas
injusticas, o Governador preferiu mandar o projeto para a Assembléia
Legislativa, para dividir as responsabilidades. Fez mais do que isso: disse, em
sua entrevista coletiva sobre esse projeto, como todos ouvimos, que fez o
projeto informado e assessorado pelo alto comando da PolIcia Militar, citando
nominalrnente o Cel. Mauro LUcio Gontijo, Comandante da Policia Militar, e
outros rnembros do alto comando da Policia Militar. No entanto, na sernana
passada, no programa "Born Dia, Minas", da Rede Globo de Televisào, o
Comandante da Poilcia Militar afirrnou, de pUblico, que a intervençäo da
Policia Militar e do cornando da PolIcia Militar tinha sido no sentido de dizer
ao Governador Itamar Franco que o alto comando nâo via corn bons olhos e
näo recomendava que o projeto fosse reencaminhado naqueles termos e,
sobretudo, com aquela cláusula inacreditável de urna aposentadoria precoce
a esses policiais militares.

Portanto, parece-me uma atitude sensata, por parte das Bancadas do
PSDB e do PFL, solicitar que esse projeto seja devolvido ao Governador
Itamar Franco, que tern poderes e autoridade, como Governador de Minas,
para rever, por rneio de urn ato administrativo, o que considerar, assessorado
por quem quer que seja, atos de injustiça, que eventualmente tiverern sido
cornetidos. Obrigado pelo aparte.
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0 Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos fazer
urna discussão do Veto Total a Proposição de Lei n ° 13.979, originada de
projeto de lei cujo autor é o Deputado Rémolo Aloise. (- Lé:)

"Sr. Presidente, tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exa. que, no
uso de atribuiçöes que me conferem o art. 90, inciso VIII, combinado corn o
art. 70, inciso II da Constituicão do Estado, opus Veto Total a Proposicào de
Lei no 13.979, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itamoji
o irnOvel que especifica.

Para apreciacão desta egrégia Assernbléia Legislativa encaminho, em
anexo, as razöes do veto. Ao ensejo, renovo a V. Exa. as expressöes de meu
elevado apreço e distirita consideracâo. Itarnar Franco, Governador do Estado
de Minas Gerais."

De qualquer forma, a Proposicão de Lei no 13.979 autoriza o Poder
Executivo a doar ao MunicIpio de Itamoji o imôvel que especifica, e a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. (- LC-:)

"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de itarnoji 0
imôvel constituldo de terreno, corn area de 734m2, situado nesse municIpio, a
Rua Rodolfo José Paulo, registrado sob o n o 6.538, a fis. 145 do Livro 3K, no
cartório de registro de imóveis da Cornarca de Monte Santo de Minas.

Parágrafo Unico: o imóveI descrito no "caput" destina-se a construção do
Paco Municipal, isto e, da Prefeitura Municipal.

Art. 21 - 0 imOvel de que trata essa lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de trés anos, contados da Iavratura da escritura pübltca de
doaçâo, não lhe tiver sido dada a destinaçâo prevista no art. n o i.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicães em contrário."
Então, essa é a proposicão de lei em que o Poder Executivo fica autorizado

a doar ao Municipio de Itamoji imóvel corn area determinada, para construcão
da Prefeitura Municipal.

Agora, vamos ver as razöes do veto do Exmo. Sr. Governador. (- Lê:)
"Ao tomar conhecimento da ProposicO de Lei no 13.979 que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Municlpio de Itarnoji o irnóvel que especifica, vejo-
me compelido a negar a minha adesào, fundado em razöes de interesse
pCiblico. Ocorre que a liberacão patrimonial de que trata a proposta vem a
exarne no momento em que a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Adrninistracão, por minha recomendacãO, realiza o levantamento do cadastro
do mobiliário do Estado, corn vistas a urna correta destinacào de todos os
imOveis disponiveis."

0 Sr. Governador faz urna alegacão dizendo que, no mornento, o setor da
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administraçâo do Estado está fazendo urn levantamento, uma radiografia
global do Estado. NOs nao conseguirnos entender o veto do Sr. Governador,
porque esse terreno se destinaria ou se destina a construçâo da Prefeitura
Municipal. Ora, a Prefeitura Municipal é urn prédio para o qual certamente já
existe urn projeto. Esse projeto é o desenho antecipado de uma realidade e o
sonho do povo de Itarnogi, solicitado pelo ilustre Deputado RêmoIo Aloise,
nosso colega brilhante, que tanto tern trabaihado por esta Assembléla e pelo
povo de Minas Gerais. 0 Governador estã opondo veto a iniciativa de urn
Vice-LIder do seu Governo e está acabando tarnbém corn o sonho do povo de
Itamogi de ver a sua prefeitura bern-instalada.

Gostaria que o sonho do Deputado RêrnoIo Aloise fosse materializado a
partir de uma iniciativa nossa de derrubar o veto do Governador e ter o
projeto promuigado nesta Casa Legisiativa e encaminhado ao Governador.

* - Sem revisão do orador.
21 Fase

0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a Fase, a Presidência
passa 2 a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacâo da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votacào de Proposiçöes
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Rémolo Aloise,

em que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta da reuniâo, de
modo que os vetos as Proposiçoes de Lei n°s 13.979, 13.987, 13.988, 13.992,
13.994, 14.004, 14.006, 14.008, 14.023 e 14.029 sejam apreciados em
primeiro lugar.

Questöes de Ordem
0 Deputado Hely TarquInio - Como V. Exa. pode verificar, de piano, não ha

"quorum" para a votação da rnatéria constante na pauta. Entäo, solicito o
encerramento da reuniâo.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito seja feita
chamada para recomposição de "quorum".

0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica a presença em Pienário de 20
Deputados, e ha 22 Deputados em comissöes, perfazendo o total de 42
parlamentares. Portanto, temos nümero suficiente de Deputados no so para
darmos prosseguimento aos trabalhos, mas também para entrarmos em
processo de votação. Em votação, 0 requerirnento. Os Deputados que estão
de acordo permaneçam corno se encontram. (- Pausa) Aprovado.

- Vem a Mesa e é declarado prejudicado requerimento do Deputado Hely
TarqUFnio, de teor igual ao daquele apresentado pelo Deputado Rêmolo
Aloise.
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Votaçao, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçáo de Lei n o 13.979, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de ltamoji o imOvel que
especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Para
encamin bar a votacão, corn a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio, que dispoe
de 10 minutos para faze-b.

Questão de Ordem
O Deputado Rémobo Aboise - Eu gostaria de agradecer os ebogios que V.

Exa. fez a minha pessoa. Eu tarnbém não poderia deixar de dizer, neste
momento, do brilhantismo que o Deputado Hely Tarqüinio hoje demonstrou
nesta tribuna. Eu, atentamente, desde o inIcio da reunião, tenho seguido seus
pronunciamentos, e esta Casa se sente engrandecida ao ouvir urn Deputado
medico, nesta tribuna, defendendo os interesses do Estado e tarnbém de sua
ideoiogia partidária. Mas, infelizmente, neste momento, pebo brilhantismo de
seu pronunciamento e por se encontrarem os Deputados desta Casa nas
comissöes, eu pediria que o Presidente encerrasse de piano esta reunião,
para que V. Exa. possa continuar seu pronunciamento quando estiverem aqui
presentes todos os pares desta Casa. Muito obrigado, Deputado Hely
Tarqümnio.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica de piano a inexisténcia de

"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reuniäo, convocando
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhã, dia 7, as 20 horas, nos termos dos editais de convocação; para a
especial de amanhâ, as 9 horas, nos termos do editai de convocacäo, e para
a ordinária de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edicão anterior.).

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 7/4/99
Presidência do Deputado Carlos Pimenta

Sumário: Comparecirnento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Ambrosia Pinto - Antonio Andrade - Antonio JUlio - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joào Leite - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia -
Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
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0 Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para as reuniOes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de
amanhâ, dia 8, as 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bern corno
para a reunião ordinária, também de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 42a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia Os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramaiho, membros da
Mesa da Assembbeia; Kernil Kurnaira, José Braga, Sebastião Helvécio,
Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de Fiscalizaçäo Financeira
e Orçamentária, e a Deputado Ermano Batista, Corregedor da Casa. Havendo
nUrnero regimental, a Presidente, Deputado Romeu Queiroz, dectara abertos
as trabaihos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada. Isso pasta, a
Presidente informa que a reunião tern por finaiidade apreciar as processos de
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a
tItulo de subvenção social, auxilios para despesas de capital e transferéncias
a rnunicipios, nos termos do art. 3 0, Ill, da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação da Mesa n° 1.556, e de demais norrnas vigentes. Em seguida, as
processos são distribuldos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor,
Diizon Melo, relator da Mesa, e José Braga, relator da Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, que, em canjunto, verificando as
prestaçOes de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres peia
aprovaçâo dos processos das seguintes entidades: Acãa Social Comun.
Capim Branco, Associação Comun. Benef. Nova Vida, Associação Desenv.
Social Comun. Vale Lenheiro, Associação de Moradores do MunicIpia
Cachoeira Prata, Associação Paraplegicos de Uberlândia, Bboco
Carnavalesco Unidos São Gabriel, Centro Educacionai Evangélico Internato
Rural, Conseiho Desenha. Comun. Vita Matinha, Creche Comun. Sorriso
Criança, Instituto Missionários Sacramentinos Nossa Senhora, Prefeitura
Municipal de João Monlevade, Prefeitura Municipal de Perdigâo, Sociedade
Benef. Assist. Canceroso, União Ex-Atunos Dam Bosco Paraguaçu.
Submetidos a discussão e votaçãa, SO Os pareceres aprovados, cada urn
por sua vez. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Mesa e da Comissão
de Fiscaiização Financeira e Orçarnentária para a prOxirna reunião ordinária,
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determina que se lavre a ata e encerra Os trabalhos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 2 de marco de 1999.
José Braga, Presidente - Dilzon Melo - Gil Pereira - Mauro Lobo - Rêrnolo

Aloise - Eduardo Hermeto - Olinto Godinho - Antonio Julio.
ATA DA ia REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçA0 FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dois de marco de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os Deputados
José Braga, Dilzon Melo, Gil Pereira, membros da Mesa da Assembléia;
Mauro Lobo, Rêmolo Aloise, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, membros da
Comissäo de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária; e o Deputado Antonio
JUlio, Corregedor. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado José
Braga, declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar Os processos de prestaçao de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a tItulo de Subvenção Social, AuxIlios para Despesas
de Capital e Transferéncias a Municipios, nos termos do art. 3°, III, da Let n°
11.815, de 24/1/95, da Deliberaçao n o 1.556, da Mesa da Assernbléia, e de
demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos
Deputados Antonio JUlio, Corregedor, Dilzon Melo, relator da Mesa, e Rêmolo
Aloise, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que,
em conjunto, verificando as prestaçOes de contas, cada um por sua vez,
emitem pareceres pela aprovacão dos processos das seguintes entidades:
Asilo São Vicente - Patroclnio, Associação Amigos Municlpio Cascalho Rico,
Associação Amigos Museu Casa Guimarães Rosa, Associacão Assist. Social
Sudoeste Minas, Associacao Benef. Born Retiro Rio Negro Alv/n/v/n/s/ines,
Associacão Beneficente Creche Asilo São Lucas, Associação Comun.
Acomcef, Associação Comun. Agua Limpa Vieiras, Associação Comun.
Amigos Cedro, Associacao Comun. Amigos Vizinhos lIha Amargoso,
Associacão Comun. Bairro Jardim Alvorada, Associação Comun. Bairro
Joaquim Gabriel Souza, Associacâo Comun. Cachoeira Arana, Associacão
Comun. Córrego Dantas, Associacão Comun. Cristiano OtOni, Associacão
Comun. Micro-loc.ipir/cup/b.sto Ant/b.gde/p/açude, Associação Comun.
Mulheres Lagoa Grande, Associacão Comun. Povoado Limeira, Associacão
Comun. São José, Associacão Comun. São José - Unal, Associação Comun.
Sussuarana, Associacão Comun. Vila Prefac, Associação Congado Devotos
Nossa Sra. Rosário, Associacao Força Jovem JanaUba Região, Associação
Moradores Amigos Distrito Tejuco Adjacências, Associacão Moradores Bairro
Bela Vista - São Gonçalo Pará, Associação Moradores Vila Bispo Maura,
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Associaçao Nossa Sra. Aparecida Asilo I. Dona Maria Adelaide, Associação
Pals Amigos Excepcionais - Itabirito, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Pratápolis, Associação Pais Amigos Excepcionais - Trés Coraçoes,
Associação Pequenos Produtores Rurais Andaral, Associação Pequenos
Produtores Rurais Itaverava, Associação Proteção Maternidade lnfância
Nossa Sra. Lourdes, Associação Regional Apicultores Vale Ago, Associaçào
Serviço Voluntário Social Cecilia Moreira Santos, Associação Trimariense
Promoção Assist. Social, Associação Unida Dois Abril, Banda MUsica Nossa
Sra. Auxiliadora, Caixa Escolar Ana Castro Cancado, Caixa Escolar AntOnio
Augusto Ribeiro, Caixa Escolar AntOnio Souza Rocha, Caixa Escolar Bueno
Brandão, Caixa Escolar Comendador Antonio Gomes, Caixa Escolar Dr.
Waldemar Neves Rocha, Caixa Escolar Escola Estadual Trés Coracoes 10 20
Graus, Caixa Escolar Escola Municipal Rotary, Caixa Escolar Helder Aquino,
Caixa Escolar lracema Rodrigues, Caixa Escolar Jorge Avellar Neto, Caixa
Escolar Manoelito Maciel Pereira, Caixa Escolar OlImpia Brito, Caixa Escolar
Padre Waldo Ferreira Maciel, Caixa Escolar Professor Franco Rosa, Caixa
Escolar Sagrado Coração Jesus - Trés CoraçOes, Caixa Escolar Tomaz
Aquino AraUjo, Caixa Escolar Vänia Aparecida Fusco Nogueira, Caixa Escolar
Zilah Rezende Pinto, Casa Crianca - Campanha, Casa Crianca Miral, Centro
Integrado Desenv. Social, Centro Social São Sebastião, Clube Mães
Professora Maria Germana Ribeiro, Clube Serviços Amigos Curral Novo
Adjacéncias, Comunidade Paroquial Timôteo, Conferéncia Vicentina São
Pedro Pescador, Conselho Comun. Desenv. Rural Barreiro Francos,
Conselho Comun. Lourival Goncalves Soares, Conseiho Desenv. Comun.
Bairro Retiro, Conselho Desenv. Comun. Penha Coco, Creche Menino Jesus
Praga - Mutum, Creche Stefania Falcão Margotti, Cristianense Foot Ball Club,
Departamento Assist. Med. Social Lj. Mac. Fraternid. Ubaense, Divulgação
EspIrita Cristâ, Fundacao Educativa Cultural Candides, Fundacão
Santarritense SaUde Assist. Social, Grupo Apoio Prevencão Aids Estado
Minas Gerais, Grupo lntegração Social Apoio Portador Hiv/aids Inf. Gerais,
Guanabara Futebol Clube - Desterro Entre Rios, Hospital São Vicente Paulo
Tuberculosos, lnstituto Aletheia, Jovens CatOlicos São Francisco, Juventude
Beira Rio Futebol Clube, Ministério Koinonia, NUcleo Comun. Amigos
Ressaquinha, NUcleo Educativo Assist. Social Estrela, NUcleo Terceira Idade
lbiá, Prefeitura Municipal Abaeté, Prefeitura Municipal Bertópolis, Prefeitura
Municipal Boa Esperanca, Prefeitura Municipal Born Jesus Galho, Prefeitura
Municipal Carangola, Prefeitura Municipal Carbonita, Prefeitura Municipal
Central Minas, Prefeitura Municipal Conceição Barra Minas, Prefeitura
Municipal Conceicão Pará, Prefeitura Municipal Coronel Xavier Chaves,
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Prefeitura Municipal Cristiano Otôni, Prefeitura Municipal Frei Gaspar,
Prefeitura Municipal Guaraciama, Prefeitura Municipal Guaranésia, Prefeitura
Municipal Guimarãnia, Prefeitura Municipal Igaratinga, Prefeitura Municipal
Lagoa Santa, Prefeitura Municipal Naque, Prefeitura Municipal Nova Môdica,
Prefeitura Municipal Novo Oriente Minas, Prefeitura Municipal Onca Pitangui,
Prefeitura Municipal Pará Minas, Prefeitura Municipal Pedra Azul, Prefeitura
Municipal Pequi, Prefeitura Municipal Pirapetinga, Prefeitura Municipal Santa
Vitória, Prefeitura Municipal Santana Riacho, Prefeitura Municipal Santo
Antonio Jacinto, Prefeitura Municipal São João Ponte, Prefeitura Municipal
São Romão, Prefeitura Municipal Tarumirim, Prefeitura Municipal
Ubaporanga, Renascer Centro Recuperacão Dependentes Qu Imicos, Santa
Casa Misericórdia - Alterosa, Santa Casa Misericórdia - Rio Novo, Santa
Luzia Futebol Clube, Social Esporte Clube - Desterro Entre Rios, Sociedade
São Vicente Paulo - Conf. Sr. Born Jesus Jesuânia. Submetidos a discussão
e votação, são Os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares
convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalizacão Financeira e
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata
e encerra os trabaihos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 9 de marco de 1999.
José Braga, Presidente - Dilzon Melo - Durval Angelo - Mauro Lobo -

Rêmolo Aloise - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto - AntOnio Julio.
ATA DA i a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N O 3/99
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de marco de mu

novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das CornissOes os
Deputados João Leite, George Hilton e José Alves Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e esciarece que não ha ata a
ser lida, por ser esta a primeira reunião da Comissão, cuja finalidade é eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. 0
Presidente determina a distribuicão das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado George Hilton para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado
George Hilton e para Vice-Presidente o Deputado João Leite. 0 Presidente
"ad hoc" declara empossado na Presidéncia o Deputado George Hilton e
passa-lhe a direção dos trabalhos. 0 Deputado George Hilton agradece a
confianca nele depositada, declara empossado na Vice-PresidênCia C

Deputado João Leite e, na oportunidade, designa para relatar a matéria C
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Deputado Glycon Terra Pinto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prôxima reunião extraordinária, a ser convocada por
meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
George Hilton, Presidente - João Batista de Oliveira - Glycon Terra Pinto -

Márcio Kangussu.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçA0

PCi BLICA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de marco de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, José Alves Viana, Arlen Santiago,
Chico Rafael e Rémolo Aloise (substituindo este ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, por indicacão da Lideranca do PFL), membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Alves Viana, 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 a
matéria constante na pauta e dá ciência do recebimento da seguinte
correspondéncia: OfIcios n°s 619 e 620/99, da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, encaminhando cópias de proposiçOes que mereceram aprovação
daquele Legislativo, dando apoio, respectivamente, a "Carta de Porto Alegre"
e posicionando-se favoravelmente Governadores da Oposicão e ao manifesto
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - que faz criticas a ingerência do
FMI em assuntos internos. Passa-se a fase de discussão e votacão de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Os
Requerimentos n°s 66/99, do Deputado Márcio Cunha; 80/99, da Deputada
Maria Olivia; e 83/99, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, são colocados
em votação, cada urn por sua vez, e aprovados. Quanto ao Requerimento n°
75/99, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, tern a sua votacão adiada em
virtude de requerimento do Deputado José Alves Viana, que, colocado em
votação, e aprovado pela Comissão. A Presidéncia passa 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de proposicOes da
Comissão. 0 Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento solicitando
convidar o Suboficial Augusto Cesar Hofer Bastos, Chefe de Seção de
Aviaçao Civil do Aeroporto de Belo Horizonte - DAC -, para comparecer a
reunião conjunta desta Comissão corn as ComissOes de Defesa do
Consumidor e de Transporte, Comunicacão e Obras Püblicas, a fim de
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prestar esciarecimentos sabre Os constantes atrasos das aeronaves das
Linhas Aéreas Nordeste Rio Sul, corn destino a Montes Claros e retorno a
Bela Horizonte. Colocado em votacão, é aprovado a requerimento. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a próxima reuniãa
ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 7 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Alves Viana - Arlen Santiago -

Agostinho Patrus - Chico Rafael - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia vinte e quatro de marco de mil novecentos e

noventa e nave, corn parecern na Sala das Corn issöes as Deputados Newton
de Marais, Adelino de Carvatho, Maria José Haueisen e Fábio Avelar,
membros da supracitada Comissãa. Havendo niimero regimental, a
Presidente, Deputado Newton de Morais, dectara aberta a reunião e soticita
ao Deputado Adelino de Carvalho que proceda a leitura da ata da reuniãa
anterior. Submetida a discussão e votaçäo, a ata é aprovada e subscrita pelos
membras presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a rnatéria constante na pauta e a seguir, comunica que a Deputada
Fábio Avelar foi designado relator do Projeto de Lei n o 16/99, dos Deputados
Rogéria Correia e Maria José Haueisen, e que avocou para si a relatoria do
Projeto de Lei n o 4/99, do Deputada Sávio Souza Cruz, no 1 0 turno. Ato
continuo, passa-se a fase de discussão e votação de proposicöes sujeitas a
apreciacãa do Plenária. 0 Deputado Fábia Avetar procede a leitura de seu
parecer sabre o Projeto de Lei no 16/99, mediante a qual conclui par sua
aprovacão na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de ConstituicãO e
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovada a parecer. Danda
prasseguimento, passa-se a fase de discussão e vatação de proposicöes da
Comissãa. São aprovados as seguintes requerimentos: da Deputada Maria
José Haueisen, em que solicita seja realizada audiência pCiblica conjunta das
Cornissães de Meio Ambiente e Recursos Naturais; do Trabalho, da
Previdéncia e da Açãa Social; de Politica Agrapecuária e Agraindustrial e de
Direitos Humanos, corn a finalidade de se discutir a criação do Instituto de
Terras de Minas Gerais; do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
convidado a Sr. Tilden Santiago, Secretário do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Susteritável, a comparecer a reunião da Comissão a fim de
fazer exptanacão sabre as projetos desenvolvidos no âmbito da Secretaria; do
Deputado Carlos Pimenta, em que solicita sejam corividadas as autoridades
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que menciana para audiência pUblica da Comissão corn a intuita de se
obterem esciarecimentos sabre a construção da barragem do rio Jequital; do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita sejam convidados as
Srs. Temothea de Souza Neto, Presidente da Associacão dos MunicIpios do
ago de Furnas - ALAGO -, Luiz Antonio Leite Alves, e Presidente da
Fundação de Desenvolvirnento do Turismo do Sul de Minas - FUNDESTUR -,
para discussão dos assuntas que menciana. A seguir, a Presidente passa a
Presidéncia a Deputada Maria José Haueisen para apresentar requerirnento
de sua autaria, em que solicita a realização de audiência püblica da Comissão
corn as entidades que relaciona, cam a intuito de se debater a questão da
destinação do lixo urbana no Estado. Cumprida a finalidade da reuniãa, a
Presidência agradece a presença dos partamentares, convoca as mernbros
da Cornissãa para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabathos.

Sala das Cornissães, 7 de abril de 1999.
Maria José Haueisen, Presidente - Adelino de Carvaiho - Antonio Roberto -

Fábio Avelar.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia vinte e quatro de marco de mil novecentas e

naventa e nave, carnparecem na Sala das ComissOes as Deputadas Alvaro
AntOnio, Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, rnembros da
supracitada Comissãa. Registra-se, tarnbém, a presena dos Deputados
Marcelo Gonçalves, Alencar da Silveira Junior e Irani Barbosa. Havendo
nimero regimental, a Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reuniãa e, em virtude da apravaçãa de requerimenta do Deputada Wanderley
Avila, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a
reuniãa se destina a ouvir as Srs. João Afansa Baeta Costa Machado, Chefe
da Divisão Técnica da Diretoria de Transportes Metropolitanas; Regina
Fatima Abrantes Rezende Ezequiel, Advogada do Sindicato de Ernpresas de
Transportes Coletivas - SETRANSP -; Marco Aurélia Carone, Presidente da
Associacaa Mineira de Usuários de Transpartes - AMUT -; Celia Bouzada,
Diretor de Transportes Publicos da BHTrans; Genesco Aparecido, Presidente
da Assembléia Metrapalitana de Bela Horizonte - AMBEL - e Amauri de
Oliveira Bertu, Gerente-Geral do Banco Rural, sabre as condiçOes de
aperação do vale-transporte no Estada, notadarnente na Região
Metropolitana de Bela Horizonte. A Presidência passa a palavra aas
canvidadas, e logo após inicia-se a debate, do qual participam as
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parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. 0
Presidente suspende a reuniäo por alguns minutos, para se despedir dos
convidados. A seguir, passa-se a discussão e a votacào de proposicöes da
Comissão. 0 Deputado Arlen Santiago apresenta requerirnento, em que
solicita seja convidado o Sr. Geraldo Linhares Fitho, representante da Rio Sul
Nordeste Linhas Aéreas no Estado, para comparecer a reuniâo conjunta da
Cornissâo corn as Comissöes de Defesa do Consumidor e de Adrninistracão
PUblica, a firn de prestar esciarecimentos sobre os constantes atrasos que
vêrn ocorrendo na rota das aeronaves da referida companhia de aviacâo.
Submetido a votaçâo, é o requerirnento aprovado. Curnprtda a finalidade da
reuniäo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das Cornissães, 7 de abril de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago - Wanderley Avila.
ATA DA 4a REUNIAO ORDNARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia trinta de marco de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Ivo José,
Aliton Vilela (substituindo este o Deputado Arnilcar Martins, por indicação da
Lideranca do PSDB) e Arnbrósio Pinto (substituindo o Deputado Christiano
Canédo, por indicação da Lideranca do PTB), membros da supracitada
Comissâo. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerirnento do
Deputado Aliton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é
dada por aprovada e é subscrita pelos mernbros presentes. A seguir, a
Presidéncia procede a leitura de correspondência do Deputado Durval
Angelo, encarninhando xerox do boletim informativo do Tribunal Internacional
contra o Trabalho Infantil que contém o apelo do Jurista Hélio Bicudo para a
realização da segunda sessào do referido Tribunal, no Brasil, nos dias 21, 22
e 23 de maio próximo. 0 Presidente solicita a assessoria que tome as devidas
providências. Dando prosseguimento, o Deputado Ivo José designa os
Deputados Christiano Canédo para relatar o Projeto de Lei n o 60/99 e
Ronaldo Canabrava para relatar o Projeto de Lei n o 83/99. Passa-se a fase de
discussão e votaçào de proposicOes que dispensam a apreciacão do Plenário
da Assembléla. A Presidência submete a discussão e votacão, em turno
ünico, os Projetos de Lei n°s 9/99 (relator: Deputado Christiano Canêdo) e
31/99 (relator: Deputado Amilcar Martins), os quais são aprovados. A seguir,
submete a votação os Requerirnentos n°s 70 e 103/99, os quais são
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aprovados. Passa-se a fase de discussão e votaçâo de proposiçOes da
Comissão. Corn a palavra, o Deputado ArnbrOsio Pinto procede a leitura de
requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja
realizada audiência püblica da Comissão, com as autoridades que menciona,
para análise da utilização dos recursos do FAT, nos anos de 1996 a 1998 e a
previsão para 1999, e para se discutir Os riscos de extinção do servico social
no processo de redefiniçâo da estrutura organizacional do INSS, em
consonância corn as diretrizes da reforma do Estado. A seguir, o Deputado
Arnbrósio Pinto procede a leitura de requerirnento do Deputado João Batista
de Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pUblica, corn as
autoridades que rnenciona, a fim de debater a situação de caos social
provocada pelo corte de 30% dos recursos orcamentários destinados pelo
Governo Federal ao Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência,
do Ministério da Previdéncia e Assisténcia Social, e a consequente reducão
do nUmero de crianças portadoras de deficiência atendidas. Colocados em
votação, cada urn por sua vez, são aprovados os requerimentos. Logo após,
o Deputado AIlton Vilela assume a direção dos trabalhos, para que o
Deputado Ivo José possa apresentar requerimento, em que solicita seja
realizada audiência püblica, corn as autoridades que menciona, para debater
a desocupacão da Fazenda Confinamento, pertencente a ACESITA.
Cotocado em votaçao, é aprovado o requerirnento. Reassumindo a direçao
dos trabalhos, o Deputado Ivo José agradece a presença dos parlamentares,
convoca os rnembros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das ComissOes, 5 de abril de 1999.
Ivo José, Presidente - Christiano Canêdo - Luiz Menezes.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIzAçA0

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas do dia trinta de marco de mil novecentos e noventa e nove,

E comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Mauro Lobo, Miguel
Martini, Rogério Correia e Rémolo Aloise, rnembros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e e subscrita petos membros presentes. 0 Presidente comunica

0 O recebimento da seguinte correspondência: ofIcios dos Srs. Manoel Costa,
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, e AntOnio Erdes Bortoletti,
Diretor-Geral do DER-MG; e das Sras. Onilda Mariano Lernos, Supervisora
Fazendária de Araxá, e Maria Helena C. Oliveira. 0 Presidente comunica
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também a recebirnento das seguintes matérias, distribuldas aos relatores a
seguir citados: Projetos de Lei n

os 10/99 (Deputado Miguel Martini) e 19/99
(Deputado Rémolo Aloise). Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votacão de proposiçöes da Comissão. 0
Deputado Miguel Martini apresenta requerimento em que solicita seja
convidado a Sr. Luiz Alberto de Almeida, Presidente da Fundação TV Minas,
para prestar esciarecimentos a respeito das suspeitas de superfaturamento
em aluguel pago pelo Estado, relativo ao prédio ocupado pela mencionada
Fundação. Colocado em votação, é a requerirnento aprovado. Vern Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, mediante a qual solicita seja
realizada audiência püblica, cam a presenca do Presidente da COPASA-MG,
do Secretária Municipal de Planejamento de Bela Horizonte e do Presidente
do SINDAGUA, para debater a renovacãa do convênio entre essa empresa e
o MunicIpio, a qua[ se encerra no prOxirno ano. Durante a fase de votação,
para encaminhá-la, faz usa da palavra a Deputado Rêmolo Aloise, que
apresenta emenda a fim de que a Presidente da COPASA-MG aborde
também a situaçäo dos outros municipios do Estado cujos convénios vencem
no mesmo prazo. Corn a palavra, para encarninhar a votacão, a Deputado
Miguel Martini apresenta emenda para que seja convidado a Diretor
responsável pela Cornissão de Licitação da COPASA-MG, para discutir
suspeitas de irregularidades em contratos da empresa. Colocados em
votação cada urn par sua vez, são aprovados a requerimento e as emendas.
o Deputado Rogério Correia apresenta requerimento mediante a qual solicita
seja convidado a Presidente da COPASA-MG para prestar esciarecimentos
sabre a participacão dessa empresa em promocào e "marketing" de eventos
estranhos a sua atividade fim, citando coma exemplo a aplicacäo de
R$1.500.000,00 em apoio a competição de motociclismo, autorizada pela
Secretaria de Comunicacão Social no Governo passado. Na fase de vatação,
faz uso da palavra, para encaminhá-la, a Deputado Rêrnolo Aloise, que
apresenta emenda ao requerimento a fim de que seja convidado a Diretar
responsável pela Comissãa de Licitação da COPASA-MG para discutir as
procedimentos adotados nas licitacães e nos contratos delas resultantes, no
periodo de 1 0/7/98 ate a presente data. Colocados em votação, cada urn por
sua vez, são aprovados a requerimento e a emenda. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Ivo José, mediante a qua] solicita seja realizada
reunião conjunta das Comissöes de Administração Püblica e de Fiscalizacãa
Financeira e Orçamentária para ouvir a Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de
Recursos Humanas e Administracão, corn relação ao levantamenta imobiliário
realizado pelo Governo passado e as medidas que a atual administracãa vern
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implementando para concluir os trabalhos. Colocado em votação, é a
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini - Mauro Lobo.
ATA DA 5a REUNIAO 0RDINARA DA COMISSAO DE CONSTITuIçAO E

JUSTIA
As quinze horas do dia trinta de marco de mil novecentos e naventa e nave,

comparecem na Sala das Comissães os Deputados Ermano Batista, Antonio
Julio, Adelmo Carneira Leão, Agostinha Silveira, Eduardo Daladier e Paula
Piau, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos
Deputados Eduardo Brandão, Sargento Rodrigues e Mauro Lobo. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da apravação de requerimenta do Deputado Agastinha
Silveira, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a qual é dada par
apravada e é subscrita pelos membras da comissãa presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Nos termas regimentais, a Presidéncia acusa a recebimenta das
seguintes prapasiçöes, para as quais designa as relatores a seguir citados:
Projetos de Lei n

o
s 166 e 172/99 (Deputado Adelma Carneiro Leão); 163, 170

e 173/99 (Deputado Paulo Piau); 167, 168 e 169/99 (Deputado Eduardo
Daladier); 165, 171 e 182/99 (Deputado Agostinha Silveira); 164/99 (Deputado
Irani Barbosa) e 162/99 (Deputado Antonio JUlio). A seguir, passa-se a fase
de discussão e votação de pareceres sabre propasiçOes sujeitas a apreciação
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada urn par sua vez, são
aprovados as pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n os 30 corn as Emendas nos
1 e 2, 57, 64 corn as Emeridas n o

s 1 a 3, 76, 84 corn a Emenda no 1, 88, 90 e
104/99, este corn a Ernenda n o 1 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão),
37 na forma do Substitutivo no 1; 51 corn a Emenda no 1, 77 e 119/99 (relator:
Deputado Paulo Piau), 58 corn a Emenda n o 1, 66, 97, 117 na forma do
Substitutivo n o 1 e 138/99 (relator: Deputado Antonio JUlio), 81/99 (relator:
Deputado Agostinho Silveira) e as pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei n

o
s 36, 74 e 121/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), 68 e

108/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira), 70/99 (relator: Deputado Paulo
Piau) e 111/99 (relator: Deputado AntOnio JUlio). Os Projetos de Lei n o

s 42 e
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46/99 foram retirados da pauta em virtude de requerimentoS de seus autores.

0 Projeto de Lei no 39/99 teve sua votaçãO adiada em funcäo de
requerimefltO do Deputado Paulo Piau. Os Projetos de Lei nos 41, 67, 128 e

182199, tiveram sua apreciacãO adiada em virtude de pedidos de prazo
solicitados pelos relatoreS. Os Projetos de Lei n

os 69 e 112/99, que
receberam parecereS concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, o Ultimo corn a Emenda no 1, tiveram sua discusSão e votacão
adiadas em virtude de pedidos de vista deferidos pelo Presidente. Nos termos
do art. 185 do Regimento Interno, a PresidênCia determifla o envio dos

Projetos de Lei n
os 36, 68, 70, 74, 108, 111 e 121/99 ao Plenário, para

inclusão dos parecereS em Ordem do Dia. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presenca dos parlamentares convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e

encerra os trabaihos.
Sala das ComissãeS, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier - Paulo Piau - Antonio Julio -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Irani Barbosa.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMLSSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e urn de marco de

mil novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOeS os
Deputados Marcelo GoncalveS, Maria Tereza Lara e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada ComissãO. Havendo nmero regimental, a
Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reuniãO e, em
virtude da aprovacãO de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reuniãO anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Cornissäo. A Presidente informa que a presente
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura
da seguinte correspondência recebida: dos representantes do Conselho das
Comunidades lndIgenas KaxixO de MG, solicitando apolo desta ComisSão
junto a Câmara Municipal de Martinho Campos para que esse Conselho seja
reconhecido de utilidade püblica; do Presidente da Associacão dos Cabos e
Soldados da PolIcia Militar de Roraima, colocando essa entidade a dispoSicãO
desta Casa; do SecretáriO Adjunto da Casa Civil e ComunicacãO Social,
comunicando que a reintegracão dos policiais militares está sendo objeto de
toda atencãO por parte do GovernadOr de Estado; do representante do
Programa SOS Racismo, solicitando apoio desta Comissão junto a ComisSão
de ConstituicãO e Justiça da Cârnara dos DeputadoS, corn vistas a que seja
concedida licenca dessa Casa para que seja aberto processo contra o
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Deputado Remi Trinta, acusado de prática de discriminação racial. Ato
continuo, passa-se a fase de discussâo e votação de proposiçâo que
dispensa a apreciação do Plenário. De posse da Mesa os Requerimentos nos
86 e 104/99, dos Deputados Bené Guedes e César de Mesquita,
respectivamente. Submetidos a votacão, são aprovados os requerimentos,
cada urn por sua vez. A seguir, passa-se a fase de discussão e votação de
proposição da Comissão. São aprovados dois requerimentos: do Deputado
Márcio Cunha, em que pede desta Cornissão providéncias corn relaçâo as
agressOes de que fol vitima a jornalista Iris Marcia de Oliveira Mota, nas nove
vezes em que foi assaltada; do Deputado João Leite, corn emenda
apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita Seja
realizada audiência pUblica desta Cornissão corn a presenca dos convidados
que menciona, a fim de debater o Projeto de Lei n 0 182/99, do Governador do
Estado, que dispOe sobre a reforrna disciplinar dos excluldos da Poilcia
Militar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca
dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a prOxirna
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 7 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves - Maria

Tereza Lara - Sargento Rodrigues. 	 -
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia trinta e urn de marco de mil novecentos e noventa e

nove, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Paulo Piau, Maria
José Haueisen, Márcio Kangussu e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo
este ao Deputado Dimas Rodrigues, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental e estando
presentes, tarnbém, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e José Alves Viana, o
Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
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 proposiçöes da Comissão e passa a leitura da
correspondéncia, que consta de texto jornalistico do Sr. Roberto Cunha
Freire, da cidade de Leopoldina, sobre a conscientização da tributacão.
Passa-se 6 3a Fase da Ordem do Dia, e são apresentados requerimentos:
pelo Deputado João Batista de Oliveira, que solicita a realizaçao de audiência
püblica desta Comissão corn o objetivo de debater o papel do Instituto Mineiro
de Café - IMC - corn as autoridades que menciona; encaminhando a votacão,
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o Deputado Paulo Piau sugere sejarn convidados, ainda, para participar
dessa reuniâo representanteS das seguintes entidades: Conselho das
AssociacöeS dos Cafeicultores do Cerrado - CACCER -, IMA, EPAMIG,
OCEMG, FIEMG, FETAEMG, Associacão Cornercial de Minas, e o Secretário
de Estado da Agricultura, Pecuária e AbastecirnentO; submetido a votação, é
aprovado o requerimento corn a sugestào do Deputado Paulo Piau; pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita a realizacão de estudos especials
sobre a situação aflitiva que vêrn vivendo os bataticultores do Sul de Minas;
colocado ern votação, é aprovado o requerirnento; pelo Deputado Márcio
Kangussu, que solicita a realizacão de reuniäo conjunta desta Cornissão corn
a Comissão de Melo Arnbiente e Recursos Naturals, corn o objetivo de ouvir o
Diretor de Distribuicâo da CEMtG a respeito da construcão da usina
hidrelétrica de Irapé, no rio Jequinhonha, entre os MunicIpioS de Grâo-Mogol
e Virgem da Lapa. Subrnetida a votação, é aprovada a proposicãO. 0
Deputado Paulo Piau passa a Presidência ao Deputado Márcio Kangussu e
apresenta requerirnento no qual solicita seja realizado por esta Casa estudo
sobre documentoS encarninhados pela Associacão dos Pequenos e
MicrorruraliStaS de Minas Gerais, sobre a irnediata revisâo da lei trabathista
rural por esta Cornissão. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Por 61timo, o Deputado Paulo Piau apresenta anteprojeto de lei sobre a
reforrnulacão da let de poiltica florestal, requerendo que ele seja convertido
em projeto de lei desta Cornissâo. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau agradece
a presenca dos parlarnentares, convoca os membros da Comissäo para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 7 de abril de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues -

Luiz Fernando - Paulo Piau.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG

As quinze horas e sete minutos do dia trinta e urn de marco de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Adelmo Carneiro Leâo, Bilac Pinto, Arnitcar Martins, Eduardo
Brandão e Eduardo Daladier, membros da supracitada Comissão. Registra-Se
tarnbém a presenca dos Deputados Mauro Lobo, AntOnio Roberto e Rogério
Correia. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual 6 dada por aprovada e 6 subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência faz a leitura de correspondência enviada
pelo Sr. Luciano Pacheco Santos, Diretor-Geral em exercIcio da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, comunicando a ausência do Sr.
Fernando César Maia, representante dessa agenda, na reunião. 0
Presidente esciarece que a finatidade da reunião é ouvir os Srs. Luiz Pinguelli
Rosa, Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - UFRJ -, e Fernando César Maia, representante da
ANEEL, que, conforme correspondência lida, não poderá comparecer. A
Presidência convida o Sr. Luiz Pinguelli Rosa para compor a Mesa dos
trabaihos e passa-Ihe a palavra. 0 convidado faz a sua exposicão e em
seguida é questionado pelos Deputados Bilac Pinto, Amilcar Martins, Adelmo
Carneiro Leão e Rogério Correia. Encerrados os debates, o Presidente
agradece ao Sr. Luiz Pinguelli Rosa, Coordenador dos Cursos de Pós-
Graduacao da UFRJ, pela sua participacâo e pelos valiosos subsIdios
prestados a Comissão, e suspende a reunião por 5 minutos para que os
parlamentares possam se despedir do convidado. Reabertos os trabaihos, a
Presidência passa a fase de discussäo e votação de proposiçães da
Comissão. 0 Deputado Amilcar Martins apresenta requerimento solicitando
que seja ouvido na Comissão o Sr. Eduardo Grebler, advogado. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Rogério Correia, corn a
palavra, apresenta os seguintes requerimentos: 1 - solicitando as empresas
Southern Eletric Brasil ParticipaçOes Ltda., Southern Eletric Company, Banco
Oportunity, Banco Matrix e AES as cOpias da razão social, do estatuto social
e da composiçao societária de cada uma; 2 - solicitando a Comissão de
Valores Mobiliários - CVM - cópia da documentação relativa as transaçOes
efetuadas corn as açOes da Companhia Energetica de Minas Gerais no
perlodo de 1 1/10/96 a 30/3/97, tendo em vista apuração de denUncia efetuada
pelo SINDIELETRO contra a MGI; e 3 - solicitando a empresa Southern
Eletric Brasil Participacães Ltda. cópia de seu acordo de adionistas corn as
ernpresas Southern Eletric Company, Banco Oportunity e AES. Colocados em
votação, cada urn por sua vez, são aprovados os requerimentos. Curnprida 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 ComissOes, 7 de abril de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Chico Rafael - Amilcar Martins - Bilac

Pinto - Eduardo Daladier - AntOnio Andrade.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIcOES
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PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 55/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela
tern por escopo declarar de utilidade piblica a Associacão Comunitária do
Bairro Josefiria Coelho de Souza, corn sede no Municipio de Barroso.

A requerirnento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, nos terrnos do
art. 180, § 21 , do Regirnento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão, para exame dos aspectos jurIdicos, constitucionais e legais,
conforme prevé o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do rnesmo diploma.

Fundamentaçâo
A citada entidade, constitu Ida e em funcionamento ha mais de dots anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocuparn.

Verificamos, assim, que eta atende aos requisitos constantes na Let n°
12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratOrio de utilidade püblica.

Apenas para tornar completo o norne da entidade, apresentamos emenda
ao art. 10 da proposição.

Conclusão
Pelas razöes aludidas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 55/99 corn a Ernenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Dê-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Cornunitária do

Bairro Josefina Coelho de Souza, corn sede no Municipio de Barroso.".
Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Adelrno Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 59/99

Cornissâo de Constituiçâo e Justi(;a
Relatório

De autoria do Deputado Joâo Leite, 0 projeto de let em epigrafe tern por
objetivo declarar de utilidade pUblica a Instituição Mineira de Assisténcia aos
Portadores de Doencas Graves - IMAP -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

A requerirnento do prOprio autor, o projeto foi desarquivado, em
conformidade corn o art. 180, § 2 0 , do Regirnento Interno.

Nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do mesmo diploma, a
proposico, após ser publicada, foi distribuida a esta Comissão, para ser

examinada preliminarrnente. 	
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Fundamentacao
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionarnento no Estado

podem ser declaradas de utilidade püblica estão enunciados no art. 1 0 da Lei
n° 12.972, de 27/7/98, a saber: a) ter personalidade juridica; b) estar em
funcionamento ha mais de dois anos; c) nâo rernunerar os cargos de sua
direçâo; d) ter como Diretores pessoas idôneas.

Pelo exame da docurnentaçao que instrui o auto do processo, constata-se 0
inteiro atendirnento a tais exigéncias, razão pela qual nâo vislumbramos
Obices de natureza jurIdica a aprovaçâo do projeto.

Diante do que fol dito, esciarecemos que estamos apresentando ernenda
somente para retificar a denorninaçao da entidade.

Conclusão
Em face do relatado, concluimos pela juridicidade, constitucionaljdade e

legalidade do Projeto de Let n° 59/99 corn a Ernenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Instituiçäo Mineira de

Assistência aos Portadores de Doenças Graves - [MAP -' corn sede no
MunicIpio de Belo Horizonte.".

Sala das Cornissöes, 6 de abril de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leâo - Eduardo Daladier - Antonio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 62/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epigrafe visa
declarar de utilidade püblica a Uniâo Ferninina Missionária Batista Mineira -
UFMBM -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A requerimento do prOprio autor, o projeto foi desarquivado, nos terrnos do
art. 180, § 20, do Regimento Interno, e, a seguir, encarninhado a esta
Comisso, para serem examinados seus aspectos jurIdicos, constitucionais e
legais, conforrne preceitua o art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do rnesmo
diploma.

Fundarnentacao
A citada entidade, constituIcja e em funcionamento ha mats de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada por pessoas idOneas,
que nada recebem pelos cargos que ocuparn.
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Verificamos, assim, que eta atende aos requisitos constantes na Lei no

12.972, de 27/7/98, que disciplina a processo declaratôrio de utilidade püblica.
Apenas para tornar completo o name da entidade, apresentarnos emenda

ao art. 10 da proposicão.
Conclusão

Pelas razöes expostas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Let no 62/99 corn a Emenda n o 1, redigida a seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaçäo:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Uniào Feminina Missionária

Batista Mineira - UFMBM -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.".
Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Datadier, relator - Antonio JUlio -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 79/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Ivo José, tern par objetivo
declarar de utilidade pUblica a Federacäo dos Aposentados e Pensionistas de
Minas Gerais, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regirnento Interno, a proposição
foi publicada e, a seguir, distribulda a esta Cornissão para ser examinada
prelim inarmente.

Fundarnentacão
Segundo a Let no 12.972, de 27/7/98, para que urna entidade seja declarada

de utilidade pUblica, deve ser pessoa jurIdica, ter em sua diretoria pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercicto de suas funçOes e estar em
funcionamento ha mais de dots anos.

Observando a documentaçào juntada aos autos, constatamas que a
referida entidade preenche as requisitos legais, tornando-se, pals, habilitada
ao tItulo pretendido.

Diante do que foi dito, esclarecernos que estarnos apresentando emenda
sornente para retificar a denominaçào da entidade.

Conclusão
Em face do expasto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 79/99 corn a Emenda no i, apresentada a
seguir.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 1 0 a seguinte redaçâo:
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"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Federaçao dos Aposentados

e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG -, corn sede no MunicIpia de Bela
Horizonte.".

Sala das CornissOes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 80/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a projeto de let em questão visa
declarar de utilidade pUblica a entidade Alvo da Mocidade - Associação
Brasileira de Orientaçao Cristã para a Juventude, em funcionamento no
MunicIplo de Bela Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, Ill, "a", do Regirnento Interno, a proposição,
apOs ser publicada, fat distribulda a esta Comissâo para ser exarninada
preliminarmente.

Fundamentação
Compulsada a documentaçao que instrui a pracessa, fica constatado que a

referida entidade possui personalidade juridica própria, encantra-se em
funcionamento ha rnais de dais anos, seus cargos de direção não são
remunerados e seus Diretores são pessoas idOneas.

Sendo assim, a referida entidade preenche as requisitos constantes na Let
no 12.972, de 27/7/98, tornando-se habilitada ao titulo declaratôrio de utilidade
pUblica.

Conclusão
Em face do aduzido, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Let no 80/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio JUlio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 82/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputada Sebastião Costa, a projeto de let em tela visa a
declarar de utilidade pUblica a Conselho Central Frederico Ozanam, corn sede
no MunicIpia de Carangola.

Nos termos dos arts. 188 e 102, Ill, "a", do Regimenta Interno, a proposicãa,
após ser publicada, fat distribulda a esta Comissãa para ser examinada
prelim inarmente.
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Fundamentaçäo

De acordo corn o art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, Os requisitos pelos
quais as sociedades civis em funcionamento no Estado podem ser declaradas
de utilidade püblica são: terem essas entidades personalidade juridica,
estarem em funcionamento ha mais de dois anos, não serem Os seus cargos
de direção remunerados e serem seus Diretores pessoas idôneas.

Feito o exame da documentacao que instrui os autos do processo, observa-
se inteira adequacão as exigências mencionadas, razäo pela qual não
vislumbramos impedimentos juridicos a aprovaçäo do projeto.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda
somente para retificar o name da entidade.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 82/99 corn a Ernenda no 1, apresentada
a seguir.

EMENDA N O 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica a Conselho Central Frederico

Ozanam, corn sede no MunicIpio de Carangola.".
Sala das Cornissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antonio JUlio -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UN tOO DO PROJ ETO DE LEI N O 86/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Hely Tarquinio, tern por objetivo
declarar de utilidade pUblica a Associação dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no MunicIpio de Patos de
Minas.

A requerimento do prOprio autor, a projeto fol desarquivado, ern
conformidade corn o disposto no art. 180, § 2 0, do Regimento Interno, e, a
seguir, encarninhado a esta Cornissão para que sejam exarninados seus
aspectos jurIdicos, constitucionais e legais, nos terrnos do art. 102, III, "a", do
rnesrno diploma.

Fundamentacão
De acordo corn a docurnentacão que instrui a processo, a referida entidade

possui personalidadejuridica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idOneas, que nada recebern pelo exercIcio dos cargos
que ocuparn.
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Estando, pais, atendidos as requisitos canstantes no art. 10 da Lei no

12.972, de 27/7/98, a entidade pode ser declarada de utilidade pUblica.
Conclusão

Diante do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
peta legatidade do Projeto de Lei no 86/99 na forma apresentada.

Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio JUlio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 87/99

Corn issào de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Hely Tarqulnio, tern por
objetivo declarar de utitidade pUblica a Associação Beneficente em
Assisténcia Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no Municlpio
de Patos de Minas.

A requerirnento do prOprio autor, o projeto fol desarquivado, nos termos do
art. 180, § 20, do Regimento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Cornissão para serem examinados as aspectos juridicos, constitucionais e
legais, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A entidade examinada é pessoa jurIdica, conforme comprova a

documentação juntada ao processo, e, de acardo corn a atestado da
autoridade competente, funciona ha mais de dois anos, contando corn
diretoria idOnea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que
exercem.

Par preencher Os requisitos estabelecidos na Lei n o 12.972, de 2717/98,
torna-se habilitada ao tItula declaratório de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do que fol dito, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 87/99 na forma praposta.
Sala das CornissOes, 6 de abril de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - AntOnio JUlio - Eduardo

Daladier - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 94/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, a projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pUblica a Loja MaçOnica 14 de Julho n o 1.525,
cam sede no Municiplo de Bela Horizonte.
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A requerimento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, em

conformidade com o art. 180, § 21, do Regimento Interno. Nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Diploma Regimental, a proposicão, apOs ser
publicada, foi distribuida a esta Comissão, para ser examinada
preliminarmente.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instrulda com os documentos

indispensáveis a declaração de utilidade püblica de entidades, previstos na
Lei no 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.

Examinados tais documentos, constatamos que a entidade objeto do projeto
tern personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
rem uneração pelo exercicio dos cargos que ocupam.

Conclusão
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 94/99 na forma original.
Sala das Comissães, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antôruo Julio -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 95/99

Comissão de Constituiçâo e Justica
Relatôrio

o Projeto de Lei n o 95/99, de iniciativa do Deputado Wanderley Avila,
objetiva declarar de utilidade piblica a Federação de Associaçöes de Pais de
Alunos do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte.

o projeto foi desarquivado, em conformidade com o disposto no art. 180 do
Regimento Interno e, a seguir, encaminhado a esta Comissão para que sejam
exarninados os aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art.
102, III, "a", do Diploma Regimental.

Fundamentação
A referida entidade possui personalidade jurIdica própria, encontra-se em

funcionamento ha mais de dois anos, os cargos de sua direção não são
remunerados, e os Diretores são pessoas reconhecidamente idôneas.

Sendo assim, a FASPA-MG preenche Os requisitos previstos na Lei no
12.972, de 27/7/98, tornando-se habilitada ao titulo declaratOrio de utilidade
pu bl ica.

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei no 95/99 na forma apresentada.

Sala das Comissães, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier - Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 98/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n o 98/99, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de
utilidade pUblica a Associaçao dos Produtores Hortifrutigranjeiros das Ceasas
do Estado de Minas Gerais -. APHCEMG -, corn sede no MunicIpio de
Contagem.

A requerimento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, nos termos do
art. 180, § 20, do Regimento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão para serem examinados os aspectos jurIdicos, constitucionais e
legais, nos termos do art. 102, III, "a", do Diploma Regimental.

Fundamentacâo
A matéria é regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos indispensaveis a declaração de utilidade pUblica de entidades, os
quais, no caso, foram plenamente preenchidos, conforme atesta a
documentação juntada ao processo. Verifica-se, portanto, que a aludida
instituição tern personalidade juridica, funciona ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneracão
pelo exercicio dos cargos.

Concl u são
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 98/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 99/99

Comissão de Constituiçào e Justica
Relatôrio

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Paulo Piau, tern por
finalidade declarar de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Presidente Olegãrio, corn sede nesse municIpio.

A requerimento do prOprio autor, o projeto foi desarquivado, nos termos do
art. 180, § 2°, do Regimento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão para serem examinados os aspectos jurIdicos, constitucionais e
legais, segundo prevé o art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno.
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Fundarnentacão

A proposição encontra-se corretamente instruida corn os docurnentos
indispensáveis a declaracäo de utilidade pUblica de entidades previstos na Lei
no 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.

Verificamos, assirn, que a Associacao de que trata o projeto preenche as
requisitos previstos na legislação pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 99/99 na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Jtilio, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leào - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 100/99

Comissäo de Constituiçäo e Justica
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Paulo Piau, tern por finalidade
declarar de utilidade ptb!ica a Fundacao Biominas, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte.

A requerimento do prôprio autor, o projeto fot desarquivado, nos termos do
art. 180, § 21, do Regimento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão, para exame de seus aspectos juridicos, constitucionais e legais,
consoante estabelece a art. 102, III, "a", do mesmo diploma.

Fundarnentaçào
A proposicão encontra-se corretamente instruIda corn os documentos

indispensáveis a declaracão de utilidade püblica, previstos na Lei n o 12.972,
de 27/7/98, que regula a rnatéria.

Verificamos, assirn, que a Fundacão é pessoa jurIdica, funciona ha mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idOneas e nâo remuneradas
por seus cargos, estando, portanto, cumpridos as requisitos da legislacäo em
vigor.

Conclusão
Pelas razOes atudidas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 100/99 na forma
proposta.

Sala das CornissOes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio Julio - Adelrno Carneiro Leäo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 137/99

Comissão de Constituição e Justica
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Relatório

De autoria do Deputado AntOnio Andrade, a projeto de lei em teta tern por
objetivo declarar de utilidade pOblica a Fundacâo de Apoio ao
Desenvolvimento de Ensino Superior do Node de Minas - FADENOR -' corn
sede no MunicIpio de Montes Claros.

Após ser publicada, a proposição foi distribulda a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, nos termos do art. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo corn a documentação que instrui o processo, a referida entidade

possui personalidade juridica, funciona ha mats de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idOneas, que não recebern rernuneracão pelo
exercicio dos cargos que ocuparn.

Estão, pois, atendidos as requisitos constantes no art. 10 da Lei no 12.972,
de 27/7/98, pelos quais a Fundaçäo pode ser declarada de utilidade püblica.

Conclusâo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legatidade do Projeto de Lei n o i 	 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio Julio - Adelmo Carneiro Leäo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 141/99

Comissào de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastiáo Costa, o projeto de lei em análise visa a
declarar de utilidade pUblica a Fundacao Cristiano Varella, corn sede no
MunicIpio de Muriaé.

Publicada em 18/3/99, vern a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe a art. 188, c/c a art. 102, Ill, "a", do Regirnento
Interno.

Fundarnentaçâo
A citada entidade, constituida e em funcionamento ha rnais de dois anos,

tern personalidade jurIdica, e sua diretoria é formada par pessoas idOneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verificarnos, assim, que eta atende aos requisitos constantes na Lei nc
12.972, de 27/7/98, que disciplina a processo declaratório de utilidade pOblica.

Canclusão
Pelas	 razOes 	 aludidas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pele

constitucionalidade e pela legalidade do Prajeta de Lei no 141/99 na forrnB
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original.

Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leáo - Antonio Jilio.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 146/99

Corn issão de Constituicâo e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado Edson Rezende, o Projeto de Lei n° 146/99 visa a
declarar de utilidade piblica a Sociedade Propagadora Esdeva, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Publicado no dia 20/3/99, vern o projeto a esta Comissão para ser
exarninado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentacäo
A proposicão encontra-se corretamente instruida corn os docurnentos

indispensáveis a declaraçâo de utilidade pUblica.
Examinados tais docurnentos, averiguarnos que a citada instituição tern

personalidade juridica, está em funcionamento ha rnais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idOneas, que näo recebem rernuneracão
pelo exercicio dos cargos que ocupam.

Conclusäo
Ern face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 146/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antonio Jiilio -

Adelmo Carneiro Leäo - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 105/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria do Deputado Joâo Batista de Oliveira, o projeto de lei em exame
torna pUblicos os documentos dos arquivos do Departamento de Ordem
Politica e Social - DOPS -, relativos ao perIodo de 1964 a 1985.

Publicada ern 11/3/99, a proposicão foi distribuida, para exame prelirninar, a
Comissão de Constituiçâo e Justica, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, por ela
apresentado. Vern agora o projeto a esta Comissäo, para apreciaçào do seu
mérito.

Fundamentação
0 livre acesso a documentos e registros constantes nos arquivos do extinto
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DOPS é fundamental para a reconstituicão da histOria recente do nosso Pals
e a superacão definitiva da fase de obscurantismo e autoritarismo
representada pelos governos militares.

0 ato de tornar pUblicos Os arquivos da poilcia polltica dos governos
militares significa, mais que tudo, ultrapassar, de forma cabal e definitiva, a
triste etapa da nossa histOria em que cidadäos brasileiros foram tratados
como inimigos de guerra por urn regime autocrático e arbitrário. Essa
superação sornente se dará, estamos convictos, por iniciativas como a da
proposição ora examinada, que trazem luz a urn periodo de trevas e de
angüstia.

A irnportância do assunto ensejou ate mesmo a criação de comissâo
parlamentar de inquérito para investigar a destinacão dos arquivos do extinto
DOPS, instalada nesta Casa em 1998.

Considerarnos apropriadas as alteraçOes trazidas pelo Substitutivo n° 1, da
Comissäo de Constituiçäo e Justiça, por, principairnente, abrangerem todo o
perlodo de existência do DOPS e não sO, como na forma original do projeto, o
periodo da ditadura militar. Corn efeito, é importante conhecer os arquivos do
órgão de policia politica do governo não sO na fase autoritária do regime, mas
também no periodo imediatarnente anterior e nos anos que se seguirarn a
derrocada do controle rnilitar no Pals.

Acolhemos, ainda, a sugestào de se remeter, no texto da proposicâo, a
normatizaçâo federal e estadual sobre a divulgação de docurnentos sob a
guarda do poder pUblico, que visa, substancialmente, a garantir a privacidade
e a integridade da pessoa humana.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 105/99 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituicâo e Justiça.
Sala das CornissOes, 7 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 130/99
Comissâo de Constituicâo e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposicão em exame tem

por objetivo tornar obrigatória a notificação as Câmaras Municipais do
repasse de recursos financeiros estaduais para os respectivos municIpios.

Publicado em 13/3/99, foi o projeto distribuido a esta Comissäo 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
Interno.
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Fundamentação

0 projeto em análise tern por objetivo obrigar os Orgãos e as entidades da
administracao direta e as autarquias, as fundacoes, as empresas püblicas e
as sociedades de econornia mista estaduais a notificarem as Cârnaras
Municipais os repasses de recursos financeiros estaduais efetuados Para os
respectivos municipios. Dessa forma, confere-se major transparéncia e
publicidade as operacoes financeiras frequenternente realizadas entre os
entes federados.

De acordo corn o art. 10 da proposiçäo, na notificacão deveräo constar o
valor total do repasse, sua finalidade e, se for o caso, seu objetivo, o nümero
e a vigência do convënio do qual o repasse é resultante e o prazo para a
prestacão de contas. A proposiçäo prevê, ainda, a possibilidade de as
Câmaras Municipais representarem ao Tribunal de Contas do Estado quando
ocorrer o descumprimento da medida pelos órgâos e entidades estaduais.

Na sua essência, o projeto é importante e está em consonância corn o art.
31 da Constituiçâo da Repüblica, que estabelece ser da competência do Poder
Legislativo Municipal, corn auxilio do Tribunal de Contas, a fiscalizacão do
rnunicIpio, mediante controle externo.

Assim sendo, ao compelir os Orgãos e as entidades estaduais a
comunicarem as Cârnaras Municipais o repasse de recurso financeiro, o
projeto proporciona-lhes a oportunidade de exercer uma de suas mais
irnportantes prerrogativas, que é a de fiscalizar o rnunicipio.

No entanto, para adequar o projeto a técnica legislativa, bern como para
sanar vicio de inconstitucionalidade nele constatado, urge proceder a
algumas alteracôes.

A primeira alteracão consiste na reformulaçâo da redaçào do art. 1° do
projeto, o qua[, inapropriadamente, faz referência a entidades da
adrninistraçâo direta. Como se sabe, sornente Os órgáos fazem parte da
adrninistração direta; as entidades integrarn a administração indireta do
Estado.

A segunda, de igual importância, visa a eliminação do art. 2 0 do projeto, 0
qual, ao irnpingir medida a ser cumprida obrigatoriarnente pelas Cârnaras
Municipais, fere a autonomia do rnunicIpio, o que se nos afigura
inconstitucional.

Por essas razöes, apresentamos as Ernendas n
o
s 1 e 2, ao final deste

parecer.
Conclusao

Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n o 130/99 corn as Emendas n os 1 e 2 , a seguir

179
redigidas.

EMENDA N O 1
D6-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - Os órgãos da administração direta e as autarquias, as fundaçôes

pUblicas, as empresas pUblicas e as sociedades de economia rnista estaduais
ficam obrigados a cornunicar as Cârnaras Municipais os repasses de recursos
estaduais efetuados, a qualquer tItulo, para os respectivos municIpios.".

EMENDA N O 2
Suprima-se o art. 20.
Sala das Comissöes, 6 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Silveira.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 6/4/99, as seguintes cornunicaçães:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência do falecirnento do Sr. Antonio

Duarte Ferreira Primo, ocorrido em 5/4/99, em Ponte Nova. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves, dando ciência do falecirnento do Sr. Jairo
Soares Azevedo, ocorrido em 28/3/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Amilcar Martins, dando ciência do falecimento do Sr.
Lourenco Rodrigues de Souza, ocorrido em 18/3/99, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, dando ciência do falecimento de Josemir
Ribeiro de Castro JUnior, ocorrido em 31/3/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência do falecimento do Sr. Euclides
Ribeiro do Vale, ocorrido em 26/3/99. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA
SECA NO NORTE DE MINAS

As quinze horas e trinta minutos do dia trinta de marco de mil novecentos e
noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Dimas
Rodrigues, Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Registra-se, também, a presenca dos Deputados Fábio Avelar,
Marcia Kangussu e Maria José Haueisen. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente acusa a recebimento de
ofIcio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil - CEDEC -, contendo
quadros de controle da distribuição de donativos para os municIpios da região
atingida pela seca no Estado. A seguir, a Presidência informa que a finalidade
da reunião é ouvir a Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, que se faz representar pela Sra. Maria de
Lourdes Pereira dos Santos: a Sr. Marcelo Siqueira, Presidente da COPASA-
MG, que se faz representar pelo Sr. Nodge de Castro Maia; os Srs. Sérgio
Luis Amaral Ferreira, Diretor da Superintendência de Desenvolvimento do
Norte de Minas Gerais - SUDENOR -; EdaIlton Antonio Godinho Pimenta e
Eduardo Pires, da AMAJE; Roberto Grapiüna e Nordélia Azevedo Silva, da
AMBAJ; a Sr. Rogeria Rocha Rafael e a Sra. Adriana Martins de Oliveira, da
AMEJE; a Sr. Ronaldo Mota Dias e a Sra. Solange Ferreira Cardoso, da
AMAMS; 0 Sr. Teôfilo Barbosa Neto e a Sra. Cynara Pacheco Gerdi, da
AMUC; as Srs. Dênio Marcos SimOes e Murilo Heitor Carneiro, da AMESF (as
representantes das seis Ultimas entidades são, respectivamente, seus
Presidentes e seus Secretários Executivas). 0 Deputado Carlos Pimenta,
relator da Comissão, tece suas consideraçães iniciais a respeito do tema a
ser discutido. Em seguida, passa a palavra a Sra. Maria de Lourdes Pereira
dos Santos e aos Srs. Nodge de Castro Maia, Sérgio Luis Amaral Ferreira,
Eduardo Pires, Ronaldo Mota Dias, Dênio Marcos SimOes e Rogerio Rocha
Rafael, que fazem suas exposiçOes. Usa também da palavra a Sr. Armando
Francisco dos Santos, da AVAMS. Encerradas as exposicOes, abre-se a fase
de debates, em que fazem perguntas aos convidados as Deputados Carlos
Pimenta, Marcia Kangussu, Fábio Avelar, Dimas Rodrigues e Dalmo Ribeiro
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Silva. A Presidência informa que a inteiro teor desta reuniâo consta nas notas
taquigraficas. 0 Deputado Carlos Pimenta apresenta a Comissão anteprajeto
de lei que cria a Conselho Estadual de Combate a Seca e, impossibilitado de
continuar participando da reunião, é substituldo pelo Deputado Fábia Avelar,
par indicação da Lideranca do PSDB. 0 Deputado Marcia Kangussu
encaminha a Presidéncia ofIcio em que apresenta sugestOes ao Secretário
Tilden Santiago e solicita que o documento seja encaminhado a ele e incluldo
no relatória final da Comissão. A seguir, a Presidente indaga se ha alguma
propasicão a ser apresentada. Corn a palavra, a Deputado Fábio Avelar
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados para comparecer
perante a Comissão as Srs. Pedro Paulo Ferreira dos Santos, ex-Diretor de
Recursos HIdricos e Meio Ambiente da COPASA-MG, e RUbio Andrade, ex-
Superintendente da SUDENOR (no caso deste, par sugestão do Deputado
Dimas Rodrigues). 0 Presidente lê requerimentos do Deputado Carlos
Pimenta, em que solicita seja enviado oficio ao Presidente do Conseiho
Estadual de Politica Ambiental - COPAM -, solicitando esclarecimentos
quanta as exigências feitas a CODEVASF para a licenciamento ambiental do
barramento de São Gregário; e seja enviado ofIcio a COPASA-MG,
solicitando a pragramação de investimentos em obras de combate a seca e
em sanearnento básico no Norte do Estado e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri; e requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita a
realizacão de audiência püblica no Municipio de AracuaI, em 29/4/99. A
seguir, a Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento em que
solicita seja feita inspecão nas barragens, construidas pela COPASA-MG no
Norte do Estado e nos vales do Jequitinhanha e do Mucuri, que apresentaram
problemas técnicos, conforme vistoria realizada em 1997 pela Assembléia
Legislativa; e sejam convidados representantes do IGAM e da COPASA-MG
para acompanhar as trabalhos dessa inspecão e da audiência püblica a ser
realizada em Araçuai. Colocadas em votacão, cada urn por sua vez, são as
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos convidados e parlarnentares, determina a lavratura
da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Dalmo Ribeira Silva - Carlos Pimenta - João

Batista de Oliveira.
ATA DA i a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As dezoito horas e quinze minutos do dia cinco de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Iva José,
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Christiano Canédo, Luiz Menezes e Rogerio Correia, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacäo de requerimento do
Deputado Christiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua] é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que o Sr. Jorge Luis Gonçalves Andrade, Gerente da Mina de
Timbopeba, do Municipio de Mariana, encaminha correspondência, em que
justifica a sua ausência a reunião e esclarece a situacâo em que se
encontram a Companhia Vale do Rio Doce e o Sindicato Metabase
Timbopeba. 0 Presidente informa que a reuniäo se destina a realizar
audiência pUblica na Casa de Cultura de Mariana, corn representantes da
sociedade civil, para discutir denUncia relativa a violaçâo do direito a
organizacão sindical cometida pela Companhia Vale do Rio Doce contra o
Sindicato Metabase Timbopeba. Informa, também, que serão ouvidos na
reuniâo os Srs. Eduardo Maia Boteiho, Procurador-Chefe da Procuradoria
Regional do Trabalho; Maria Izabel Dacal Barrio, Subdelegada do Trabalho
em Conselheiro Lafaiete; Jtjlio César de Freitas, Presidente do Sindicato
Metabase Timbopeba; os Padres Paulo Barbosa, Marcelo Moreira Santiago e
José Julião, representantes de D. Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de
Mariana; os Srs. José Cláudio Adäo, Valério Vieira dos Santos, Rubens
Barbosa da Silva, José Gomes dos Santos e Wellington Caldeira, membros
da Diretoria do Sindicato Metabase Timbopeba; Marcelo de Almeida Braga,
representante do Sr. Flávio de Souza e Silva, Assessor JurIdico do referido
sindicato, e demais pessoas. Ato continuo, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Rogério Correia, para que explique o objetivo da reunião. Em
seguida, Os convidados fazem suas exposiçöes e respondem as perguntas
dos Deputados e participantes, conforme consta nas notas taquigráficas.
Após os debates, o Deputado Rogerio Correia apresenta requerimento, em
que solicita a realizaçao de visita da Comissão a Mina de Timbopeba, em
companhia dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores na lndistria da
Extracâo do Ferro e Metais do Distrito de AntOnio Pereira. Requer, ainda, seja
encarninhado ofIcio a Organizacão lnternacional do Trabalho - OlT -, por
interrnédio do Ministério das RelaçOes Exteriores, corn o objetivo de levar ao
conhecimento daquele Orgão as irregularidades ocorridas na Companhia Vale
do Rio Doce, constatadas pela Comissão e em fase de apuracão. Submetidos
a votação, são os requerimentos aprovados. 0 Presidente tece as Oltirnas
consideraçOes e agradece aos convidados a participação e os valiosos
subsidios trazidos a Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos demais
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participantes, convoca os membros da Comissâo para a prOxima reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de abril de 1999.
ivo Jose, Iresidente - Christiano Canédo - Luiz Menezes - Ronaldo

Canabrava.
ATA DA 3 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE

HABILITAçAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alberto
Bejani, Ivo José, Christiano Canêdo e Márcio Cunha, membros da
supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado
Alberto Bejani, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Christiano Canêdo, disperisa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidéncia acusa o recebimento dos Oficios n°s 236/99, do
Deputado Geraldo Rezende, Secretário de IndUstria, Comércio e Turismo,
que encaminha documentos recebidos de Uberlândia e solicita que sejam
apreciados e seja verificado o motivo do näo-cumprimento, pelo DETRAN-
MG, do inciso II do art. 25 da Lei n o 12.727, de 13/12197, que determina o
registro de contrato de alienacão fiduciária e de reserva de domInio
obrigatOrio para a expedicão do certificado de propriedade; 3.704/99, do Dr.
Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG, que encaminha
cópias reprográficas das pautas e prontuários de parte dos exames de
legislação realizados no dia 25/3/97. A seguir, o Presiderite informa que a
reunião se destina a discutir e a votar proposiçöes da Comissão. São
aprovados requerirnentos dos Deputados Márcio Cunha, em que solicita
sejarn intimados os Srs. João Wilson de Souza, Reilton Barbosa dos Santos,
Edson Bicalho dos Santos e Carlos Antonio Virgilio para prestarem
depoimento a esta Comissao; Wanderley Avila, em que solicita seja enviado
ofIcio ao DETRAN-MG, para que informe a esta Comissão o nOmero de
carteiras nacionais de habilitação emitidas em outros Estados e renovadas no
municipio de ltuiutaba, no perlodo de 1997 a 1999; Ivo José, em que solicita
seja reconvocado o Sr. Oracy Rodrigues para prestar depoimento a
Comissão e que seja novamente enviado ofIcio ao Corregedor-Geral de
Policia, ratificando o pedido de remessa a esta CPI da relaçâo dos inquéritos
concluldos e em andamento, com o nome das pessoas envolvidas corn a
facilitação da emissào de carteiras de habilitaçao, como também a sintese
dos fatos que levaram ao indiciamento dos policiais civis. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
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convoca Os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 8 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - va José - Márcio Cunha - Alberto Bejani.

TRAMITAçAO DE PRoposlçc)Es
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 122/99

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epigrafe
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associacão Galpão, corn sede
no Municipio de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituicão e Justica procedeu, nos lindes de sua
competência, ao exame preliminar da matéria, concluindo por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma em que foi
apresentada.

Dando prosseguimento a tramitacão do projeto, cumpre agora a esta
Comissäo apreciá-lo conciusivarnente em turno Unico, conforme o disposto no
art. 103, I, 'a", do Regirnento Interno.

Fundamentacäo
A Associação Galpão tern por finalidade divulgar, promover e produzir

eventos voltados para a desenvolvirnento e estudo da arte dramática, além de
outras atividades artistico-culturais, em todas as suas formas e
manifestacöes.

Num pals em que as valores humanisticos e culturais são muitas vezes
ignorados, iniciativas coma as da entidade mencionada são de vital
importäncia para a aprimoramento da sociedade.

Conclusào
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 122/99 na forma

proposta.
Sala das Comissöes, 7 de abril de 1999.
Antonio Carlos Andrada, relator.

E RRATAS
PROJETO DE RESOLUcAO N o 18/99

Na pub!icacão da matéria em epigrafe, verificada na edicão de 20/2/99, na
pág. 18, cal. 2, no despacha, onde se lé:

"nos termos do art. 188, c/c a art. 102", leia-se:
"nos termos do art. 195, c/c a art. 102".
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ATA DA l a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/2/99

Na publicação da matéria em epigrafe, verificada na edicão de 20/2/99, na
pág. 17, col. 2, no sumário, onde se Id:

"Projetos de Lei ri°s 1 a 17 e 19 a 24/99", leia-se:
"Projetos de Lei n

o
s 1 a 17 e 19 a 23/99; Projeto de Resolução no 24/99".
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BELO HORIZONTE, SABADO, 10 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 18 a REUNIAO ORDINARIA, EM 8/4/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagem n o 17/99 (encaminha o Projeto de Lei no
221/99), do Governador do Estado - Oficio n° 2/99, do Tribunal de Contas -
Oficios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçöes:
Propostas de Emenda a Constituicão n°s 10 e 11/99 - Projetos de Lei n°s 202
a 220/99 - Requerimentos n°s 150 a 179/99 - Requerimento do Deputado
Arlen Santiago - Comunicaçães: Comunicacoes dos Deputados Wanderley
Avila, Alberto Pinto Coelho, Bilac Pinto, Luiz Menezes (2), Hely Tarqülnio,
Mauri Torres e Gil Pereira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Maria Olivia, Mauro Lobo, Márcio Cunha e Durval Angelo; questöes de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existéncia de nimero
regimental para a continuacão dos trabalhos; discurso do Deputado Amilcar
Martins - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscricoes - Questão
de ordem; chamada para recomposição do nUmero regimental; inexistência
de "quorum" para a continuaçâo dos trabalhos - Encerramento.

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

Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma
Diniz - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandào - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Hely
TarqUInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joâo Leite -
João Paulo - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Tories - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As l4hllmin, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabaihos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restricOes.
Correspondência

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1°-Secret6rio, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 17/99*

Belo Horizonte, 31 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para o obsequio de sua valiosa atencâo e

apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa o projeto de lei anexo, que
"estabelece competëncia do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar contribuicOes
sociais".

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

ltamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 221/99

Estabelece competOncia do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - para arrecadar e aplicar contribuicOes
sociais.

A Assembléia Legislativa decreta:
Art. 1 0 - Compete ao Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar,
diretamente, as contribuicOes para a assistência e previdéncias sociais,
previstas no inciso Ill do art. 31 da Constituiçào Estadual e no parágrafo Unico
do art. 149 da Constituição Federal.

Art. 20 - Os OrgOos de cada urn dos Poderes do Estado, o Ministério PUblico
Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, as autarquias, fundaçOes e demais
entidades pUblicas estaduais enviarão ao IPSEMG, ate o Ultimo dia Util do
mês subseqüente, os demonstrativos mensais das contribuicOes sociais
cobradas dos seus servidores civis e da contribuicão devida pelo órgâo ou
entidade empregadora.
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Art. 30 - Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério PUblico

Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, as autarquias, fundacoes e demais
entidades ptblicas estaduais recolherâo diretamente ao IPSEMG, ate 15 dias
após o pagamento total da foiha, o total das contribuiçöes cobradas dos seus
servidores civis e o valor devido corno contribuição do órgão ou entidade
empregadora, esta ültima condicionada a disponibilidade financeira do
Tesouro Estadual.

Art. 40 - Fica acrescentado o parágrafo terceiro ao artigo 31 da Lei no 9.380,
de 18 de dezembro de 1986, corn a seguinte redacao:

"Parágrafo 31 - Se ocorrer atraso no recoihimento de qualquer contribuiçao
devida ao IPSEMG, tanto do servidor quanto do orgâo ou da entidade
ernpregadora, ficará esta sujeita a multa sobre o valor total retido nos termos
da Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998."

Art. 5 0 - Aplicarn-se, no que couber, as disposicoes dos artigos anteriores as
Prefeituras e Câmaras Municipais que mantêm convênios corn o IPSEMG.

Art. 61 - Ao IPSEMG caberá a fiscalização, apuraçâo, inscrição e cobranca
administrativa e judicial das dividas ativas dos Orgãos e entidades
especificados no artigo segundo e das Prefeituras e Câmaras Municipais
mencionadas no artigo quinto.

Art. 7° - Esta lei vigorará ate o término do prazo previsto para a implantaçao
do regime previdenciário instituldo pela Emenda Constitucional n o 20/98 ou
ate o momento da adequacäo do atual regime as suas disposiçöes, se ocorrer
antes daquela data.

Art. 81 - 0 IPSEMG, corn os recursos arrecadados na forma desta lei,
pagará:

a) a foiha própria dos seus servidores, corn os encargos;
b) as despesas prOprias de custeio e de capital;
c) Os benefIcios previdenciários tais corno folha de pensães, auxilios

diversos, seguro coletivo e pecülio;
d) serviços de terceiros, inclusive medicos e dentistas credenciados e

hospitais e laboratórios conveniados;
e) constituiçâo de reserva técnica conforme legislacäo em vigor;
f) as despesas de custelo e de capital da instituiçao, inclusive aquelas

relativas ao Hospital da Previdência e ao serviço odontolOgico na Capital.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 de marco de 1999."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Trabalho e de

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

189
do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"OFiCIO No 2/99*

Belo Horizonte, 25 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Apraz-me dirigir-me a V. Exa. para esclarecer-Ihe, em resposta ao ofIcio da

Mesa da egrégia Assembléia Legislativa, de n o 3481991SGM, datado de 16 do
corrente mês e ano, que este Tribunal reputa de grande alcance a medida
preconizada no documento que Ihe foi enviado.

Corn efeito, de longa data tern sido computado tempo de servico prestado a
iniciativa privada para efeito de aposentadoria no serviço püblico, tendo
mesmo, durante algum tempo, essa contagem recIproca sido considerada ate
para conquista de vantagens ou beneficios funcionais, o que, sem sombra de
dtvida, contribui para o comprometimento do escasso recurso püblico
estadual.

A compensação financeira, como prevista no § 2 0 do art. 202 da Carta da
Repiblica e, agora, inserta no § 9 0 do art. 201 do rnesrno Diploma, por força
da edição da EC 20/98, a rneu juizo, nao comporta restricöes, de modo que o
Estado deve ser cornpensado na exata extensäo das contribuiçöes feitas para
o Sistema de Previdéncia Social, que foi desonerado corn a contagem do
respectivo tempo para aproveitamento no servico pUblico. 0 texto
constitucional não contém restricöes quanto a inteireza da compensacäo, de
modo que as interpretaçães que limitarn no tempo seu alcance padecem de
vicio evidente.

Corn efeito, quando o constituinte transfere a lei ( 9 1 do art. 201) a fixacão
dos critérios de compensacão, apenas delega ao legislador infraconstitucional
a adjetivacão do nUcleo da questâo substantiva, a qual nâo pode sofrer
restriçães que nâo lhe foram dadas pela Lei Major.

Cumpre-me informar aos ilustres membros da Mesa da Assembléia
Legislativa que o Tribunal de Contas poderá, em prazo relativarnente breve,
disponibilizar elementos que permitam apurar tempo de servico computado,
dentro da previsâo constitucional e legal, para efeito de aposentadoria no
serviço püblico de servidores que tiveram seus atos registrados nesta egrégia
Corte.

Desse rnodo, em relacão aos inativos que tiveram os respectivos atos
registrados neste Orgão, será possivel urn levantamento dos dados
requeridos.

De outra parte, quanto aos servidores em atividade e considerando a
premência do tempo, a questâo poderá ter desate mais eficaz mediante
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cooperação dos Poderes constituidos, que poderiam oferecer elementos a
este Tribunal.

A cooperacäo a que me refiro, dos Poderes constituldos, se faz necessária,
volto a repetir, pela premência de tempo. Se cada urn assumir a
responsabilidade de nos informar o nUmero e a qualificação (nome e tempo
de servico averbado) dos funcionários de seus quadros, penso que
poderemos concluir esse trabaiho em tempo eficaz, o que possibilitaria a
nosso Estado reivindicar em qualquer instância seus direitos consagrados.

Junto a este a relacão do nUmero de funcionários que estäo enquadrados
no objetivo e suas respectivas lotacães, näo estando al incluidos os
funcionários que foram absorvidos pelo Estado a partir de 1991, inclusive os
dez mil da extinta MinasCaixa.

Renovo a V. Exa. e aos demais membros da Mesa dessa egrégia
Assembléia Legislativa protestos de estima e a mais alta consideração.

Cordialmente,
Conseiheiro Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.
* - 0 anexo referente ao Cálculo da Compensacão Financeira Junto ao

INSS/UNIAO foi publicado na edicâo do "Diário do Legislativo" de 10/04/1999.
Metodologia utilizada no cálculo da compensacão financeira - § 2 0 art. 202 da

CF, relativa aos servidores "funcão ptiblica", absorvidos pelo Estado, em
cumprimento a Lei n° 10.254, de 20/7/90

Periodo: retroagiu a 1966, época da criacão do INPS;
N O servidores: retroagiu a 1966, tendo como base o nümero de servidores

"funcão püblica", constante no Orçamento Geral/1 991, e como percentual de
evolucão o crescimento de servidores verificado nos Orçamentos dos
exercIcios de 1991, 1988, 1980, 1975 e 1966;

SM anual: total do salário minimo real vigente em cada ano do perIodo
(1966 a 1990), atualizado pelo IGP-Dl (dezJ98 = 1);

SM constante: valor médio de remuneração apurado no orçamento de 1991,
a valores constantes (IGP-Dl - dezJ98 = 1), considerado como valor constante
no perIodo de 1966 a 1990;

Sal. mensal: valor que corresponde ao resultado do produto do ntmero de
servidores multiplicado pelo SM anual e pelo SM constarite, equivalendo
portanto ao pagamento mensal dos servidores contribuintes do INPS;

Contr. %: correspondente ao percentual pago ao INPS, relativo a soma da
contribuição patronal e do segurado;

INPS mensal: corresponde ao resultado do produto de sal. mensal por
contr. %, equivalendo portanto as contribuiçöes mensais feitas ao INPS;
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Total mensal no perlodo de 1966 a 1990: corresponde a soma das

contribuiçöes mensais apuradas no perlodo;
Media mensal no perlodo de 1966 a 1990: resultado da divisão do total

mensal no perlodo de 1966 a 1990 por 25 anos;
Contribuicöes capitalizadas no periodo de 1966 a 1990: equivale a

capitalizacão da prestação mensal media paga ao INPS ($12.561.345,12),
corn rernuneracão de 0,5% am, no periodo de jan/66 a jul/90 (319 prestacOes,
inclusive 130 salário);

Total contribuiçoes atualizado de 7/90 a 12/98: equivale ao valor atual das
contribuiçöes pagas capitalizadas no periodo de jul/90 a dez/98, corn
remuneraçào de 0,5% am. Isto porque as prestacöes pagas estão com o
INSS (sucessor do INPS), fundo de reserva.

* - 0 Anexo referente ao Dernonstrativo de Gastos corn Pessoal, foi
publicado na edicäo do "Diário do Legislativo" de 10/04/1999.

- A Mesa da Assembléia.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Luciano Pacheco Santos, Diretor-Geral em exercIcio da Agência

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, comunicando, em atenção a
requerimento da CPI da CEMIG, a irnpossibilidade de comparecimento a
reuniào de 31/3/99 e informando que enviará a esta Casa documento que
trata da reestruturação do setor elétrico nacional. (- A CPI da CEMIG.)

Do Sr. Campos Machado, Deputado a Assernbléia Legislativa de São
Paulo, encaminhando cópia de moção corn vistas a manutencão dos
dispositivos da Constituicäo Federal que tratam dos direitos sociais do
trabalhador.

Do Sr. Eduardo Maia Boteiho, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional
do Trabalho, agradecendo convite da Comissão do Trabalho para audiência
püblica no dia 5/4/99, na Casa de Cultura de Mariana. (- DistribuIdos a
Comissão do Trabalho.)

Do Ten-Cel. Elio Antonio Lacerda, Comandante do 260 BPM da PMMG,
encaminhando, em atencão a requerimento da Cornissão de Direitos
Humanos, boletim de ocorrência referente a crime ocorrido no Distrito de
Senhora do Carmo, no MunicIpio de Itabira. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. José Benjamin Brito Rocha e outros, Vereadores a Câmara
Municipal de Frutal, encaminhando cópia de expediente enviado ao Tribunal
de Contas do Estado, em que solicitam a realização de urna auditoria para
analisar atos praticados pelo Prefeito Municipal de Frutal. (- A Comissão de
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Fiscalizaçào Financeira.)
Do Sr. José Heleno Silva, Presidente da Associacão de Deficientes do

Oeste de Minas - ADEFOM -, manifestando sua posicão contrária a
aprovacão do Projeto de Lei n o 112/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
112/99.)

Da Sra. Marietta Cavalcanti de Albuquerque Coutinho, Presidente da
Federação das Sociedades Eunice Weaver, encaminhando o histOrico da
entidade e explicando a situacão do Educandário Olegário Maciel, do
MunicIpio de Varginha. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 10/99.)

Do Sr. Denis Nogueira Pinto, Presidente do Manchester Kennel Club, de
Juiz de Fora, manifestando sua posicão contrária a aprovação do Projeto de
Lei no 37/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 37/99.)

Do Sr. Afrânio José Caixeta, Assessor de Diretoria do Banco Rural em
Minas Gerais, informando, em atencão a requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro, que essa instituição não comercializa vales-transporte.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentacâo de Proposiçães

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Mesa passa a receber
proposiçães e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N O 10/99

Altera o art. 24 da Constituicão do Estado e dá outras providëncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- 0 "caput" do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar corn

a redacào que segue, ficando acrescidos a ele os § 10, 2°, 3° e 40,
renumerando-se Os demais:

"Art. 24 - A revisão geral do subsIdio e da remuneracão do servidor püblico
civil e militar, ativo ou inativo, terá como data-base o dia primeiro de outubro
de cada ano e corresponderá, no mInimo, a variaçao do Indice nacional de
preços verificado no exercIcio financeiro imediatamente anterior, observado
como limite o crescimento da receita corrente lIquida naquele exercicio.

§ 1 1 - A revisào geral de que trata este artigo poderá ser antecipada, caso
em que o percentual correspondente será compensado na revisão de primeiro
de outubro do ano subseqüente.

§ 21 - A perda remuneratOria resultante da infiação, não recomposta na
revisão geral, em virtude da eventual insuficiéncia no crescimento da receita
corrente lIquida, será considerada na revisão do exercIcio subsequente.

§ 31 - Será concedido ao servidor pUblico, sempre no mês de outubro, sem
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prejuIzo da revisão geral de que trata este artigo, premio de produtividade
calculado sobre o valor dos recursos eventualmente economizados, no
âmbito de cada ôrgão, autarquia ou fundaçâo, corn despesas correntes, no
exercIcio financeiro imediatamente anterior.

§ 40 - Caberá ao Conselho Estadual de PolItica de Pessoal - CEPP - e a
Coordenação Sindical dos Servidores Ptblicos o monitoramento trimestral da
polItica de reajustes prevista neste artigo".

Art. 21 - 0 § 60 do art. 24 da Constituiçäo do Estado, renumerado como §
10, nos termos do artigo 1 0 desta emenda, passa a vigorar corn a seguinte
redação:

"§ 60 - 0 Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar contribuição social
de seus servidores para custeio de sistemas de previdência e assistência
social, competindo ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - arrecadar e aplicar tais contribuiçOes, nos termos
da Constituição da Repüblica e na forma da lei.".

Art. 30 - 0 Ato das Disposiçães Constitucionais Transitôrias da Constituição
do Estado fica acrescido do seguinte artigo:

"Art. 93 - A primeira revisão geral da remuneracão do servidor piblico
realizada após a promulgacao da emenda que instituiu este artigo incluirá a
perda remuneratória acumulada de primeiro de janeiro de 1995 ate trinta e urn
de dezembro do exercIcio financeiro imediatamente anterior ao da revisâo.".

Art. 40 - Esta emenda a constituição entra em vigor na data de sua
publicacão.

Art. 50 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
Antonio Carlos Andrada - Mauro Lobo - Márcio Kangussu - AIlton Vilela -

Wanderley Avila - Ermano Batista - Paulo Piau - José Henrique - Sebastiáo
Costa - Miguel Martini - Carlos Pimenta - Elmo Braz - Dalmo Ribeiro Silva -
Joào Pinto Ribeiro - Luiz Fernando - Glycon Terra Pinto - Alberta Bejani -

E
	 Fábio Avelar - Elbe Brandão - Amilcar Martins - AmbrOsio Pinto - Christano
0 Canêdo - João Paulo - Hely Tarquinio - Mauri Torres - Sebastião Navarro
0 	 Vieira - Alvaro Antonio.
E Justificação: Embora a Constituição do Estado determine expressamente a

revisão geral da remuneracão dos servidores ptThlicos, conforrne se verifica
nas disposiçOes do art. 24, ha uma lacuna legal no que concerne a fixacOo, a
exemplo do que ocorre corn as demais classes de trabalhadores, de uma
data-base para o seu processamento. Isso tern ocasionado enormes
prejuIzos ao funcionalismo rnineiro, que, desde 1995, corn vencimentos cada
vez rnais defasados, sofre corn a falta de uma adequada e justa polItica
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salarial.

As acöes do governo estadual nos Ultimos tempos estiveram voltadas,
sobretudo, para a supressão de conquistas e direitos e a redução do poder
aquisitivo dos servidores, por meio da irnposicâo de novos descontos em
seus vencirnentos, o que produziu o intolerável arrocho que enfrentarn
atualmente. Dal a necessidade de serern estabelecidas normas que permitam
ao poder püblico, em data pré-fixada, analisar a situaçao salarial do
funcionalismo, visando a promover a revisäo geral de sua remuneração,
eliminando-se, dessa forma, os transtornos causados pela inexistência, ate
agora, de uma criteriosa poiltica rernuneratória para aqueles que dedicam o
seu trabalho ao Estado.

E esse o objetivo da proposiçào, que, ao instituir o mês de outubro, no qual
se cornemora o Dia do Funcionário PUblico, para a mencionada revisão,
repete, em linhas gerais, o texto da Proposta de Ernenda a Constituicão no
35/97, do ex-Deputado José Bonifácio, cuja tramitação foi interrompida,
depois de aprovada em 10 turno, corn o seu arquivamento ao final da 13a

Legislatura.
Registre-se, no entanto, que a nova proposta, que ora submetemos a

consideração desta Casa, a par de preset-var a saüde financeira do Estado e
levar em conta as limitacöes institucionais, visa, ainda, a garantir ao
funcionalismo mineiro a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas a
partir de 1995, além de oferecer-lhe perspectivas de ganhos reals, corn a
instituicâo de urn prêrnio de produtividade, o que traduzirá o reconhecimento
do importante papel desernpenhado pela classe no contexto da adrninistraçao
pUblica estadual.

Nesse aspecto, alias, a proposição acolhe, integralmente, antigas e
oportunas reivindicaçöes defendidas tanto pelas lideranças sindicais do
funcionalismo corno pela Bancada do PT e que haviarn sido incluldas no
substitutivo oferecido a cornissâo especial, incumbida de exarninar a Proposta
de Emenda a Constituiçâo no 35/97, pelo ex-Deputado Gilrnar Machado, que
hoje abrilhanta, em Brasilia, o Plenário da Câmara Federal.

Pelas razöes expostas, contamos corn o indispensável apoio dos ilustres
pares a aprovacâo da proposta de ernenda em tela.

- Publicada, val a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regirnento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A coNsTlTuIçAo N o 11/99
Altera o art. 24 da Constituição do Estado e dá outras providéncias.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar corn
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a redacâo que se segue, acrescendo-se a ele Os seguintes §1 0 a 40 e
renumerando-se os demais:

"Art. 24 - A revisâo geral da remuneraçäo do servidor pUblico, sem distinção
de Indice entre civis e militares, ativos e inativos, far-se-6 sempre em prirneiro
de maio e corresponderá, no minimo, ao valor da variacão do Indice nacional
de precos verificada no exercicio flnanceiro imediatarnente anterior,
observado como limite o crescimento da receita corrente lIquida nesse
exercicio.

§ 1 0 - A perda remuneratOria resultante de inflação, näo recomposta na
revisâo geral em virtude de insuficiência do crescirnento da receita liquida,
será considerada na revisâo do exercicio subsequente.

§ 21 - A revisäo geral de que trata este artigo poderá ser antecipada, caso
em que o percentual correspondente será compensado na revisão do dia
prirneiro de maio subsequente.

§ 30 - Será concedido ac, servidor pUblico, sempre na data de prirneiro de
outubro, prêrnio de produtividade, calculado sobre o valor dos recursos
eventualmente economizados, no âmbito de cada órgão, autarquia ou
fundacão, corn despesas correntes, no exercIcio financeiro irnediatamente
anterior.

§ 41 - Caberá ao Conseiho Estadual de PolItica de Pessoal - CEEP - e a
Coordenacão Sindical dos Servidores PUblicos o monitorarnento trimestral da
polItica de reajustes prevista neste artigo.".

Art. 20 - 0 § 61 do art. 24 da Constituiçâo do Estado, renumerado para § 10,
nos termos do art. 10 desta emenda, passa a vigorar corn a seguinte redaçâo:
"§ 60 - 0 Estado, no ârnbito de cada Poder, pode cobrar contribuicâo social

de seus servidores pat-a custeio de sistema de previdência e assistência
social, náo se estendendo a cobranca de custeio da previdência social aos
servidores inativos e competindo ao Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - arrecadar e aplicar tais contribuiçöes,
nos termos da Constituição da Reptiblica e na forma da el.".

Art. 30 - Fica acrescentado ao Ato das Disposiçoes Constitucionais
Transitórias da Constituicão do Estado o seguinte art. 93:

"Art. 93 - A primeira revisão geral da remuneracão dos servidores realizada
após a promulgacao da emenda que instituiu este artigo incluirá a perda
remuneratOria acumulada de 1 1 de janeiro de 1995 ate 31 de dezernbro do
exercicio financeiro imediatarnente anterior ao da revisâo.".

Art. 40 - Esta emenda a Constituiçâo entra em vigor na data de sua
publicacâo.

Art. 5 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
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Sala das Reuniães, 31 de marco de 1999.
José Alves Viana - Bené Guedes - Chico Rafael - César de Mesquita - Luiz

Fernando - Fábio Avelar - Daimo Ribeiro Silva - Jorge Eduardo de Oliveira -
Elbe Brandão - Alvaro Antonio - Djalma Diniz - Mauri Torres - Marco Regis -
José Braga - Ermano Batista - Eduardo Daladier - Christiano Canédo -
George Hilton - Ivo José - Joäo Paulo - José Henrique - Márcio Cunha -
Antonio Andrade - Heiy Tarqulnio - Ronaido Canabrava - Cabo Morals -
Dimas Rodrigues.

Justificacâo: A Constituicão Estadual, em seu art. 24, trata da revisão gerai
da rernuneracâo do servidor, e verifica-se al uma lacuna no que concerne a
data-base para seu processamento.

E necessário e imprescindivel que seja estabelecida para a servidor pübiico,
como no caso dos demais trabaihadores, data-base para revisão geral de sua
remuneraçâo. Essa revisão exigirá uma anáiise da situaco salarial dos
profissionais que integram as quadros de pessoal e se caracterizará como urn
momento de diáiogo entre as partes.

Esta proposta, além de garantir ao servidor os meios para se recomporem
as perdas salariais ocorridas corn a inflaçao do real, a partir de 1995, oferece
também uma perspectiva de ganhos reals, corn a instituico do prêmio de
produtividade.

- Publicada, val a proposta a Comissào Especial para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 202/99
DispOe sobre reserva de recursos pübiicos destinados a habitação em

beneflcio da muiher sustentácuio de famIlia e dá outras providéncias.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Vinte por cento, no mmnimo, dos recursos pábiicos estaduais

destinados a habitacao serâo aplicados em benefIcio da mulher sustentáculo
de familia.

§ 1 0 - Para efeitos desta lei, conceitua-se muiher chefe de famIlia aquela
que comprovadamente é responsávei pelo sustento e pela manutencäo da
fam lila.

§ 20 - A comprovacäo do disposto no "caput" deste artigo se fará mediante
justificativa judicial.

Art. 20 - Os recursos previstos no art. 1 0 desta lei seráo provenientes da
Secretaria de Estado da Habitacào, por meio do Fundo Estadual de Habitaçao
- FEH.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicacáo.
Art. 50 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
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Sala das ReuniOes, 7 de abrii de 1999.
Maria Olivia
Justificaçäo: 0 nümero de muiheres que se tornaram chefes de famIiia tern

crescido vertiginosamente nos dias atuais, e nem assirn são tornadas
medidas para conceder a elas condicOes mais favoráveis para aquisição do
imóvel necessário a sua protecão e da sua famlila.

Os programas habitacionais convencionais existentes geraimente relegam a
muiher a urn segundo piano, ievando-a a uma competição desigual nessa
situação.

Faz-se, portanto, necessária a correção dessa distorcão, criando-se
mecanismo de destinação de recursos oficiais ao financiamento habitacional
para muiheres chefes de farnuiia.

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade. Para
aprová-la, canto corn a apoio de meus iiustres pares.

- Pubticado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, de Trabalho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 203/99
Autoriza a Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas

operacOes internas corn vinhos de producão nacional e estrangeira.
A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembra de 1975, passa a

vigarar acrescido do seguinte § 16:
"Art. 12- .................................
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condicOes previstos em reguiamenta, a reduzir para ate dezoito par cento a
carga tributária nas operacOes internas corn vinhos de producão nacional e
estrangeira.".

Art. 20 - 0 Poder Executivo adotará as medidas necessárias a execução do
disposta nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua pubiicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 6 de abril de 1999.
Daimo Ribeiro Silva
Justificaçãa: A prapasicãa autariza a Poder Executiva a reduzir dos atuais

30% para 18% a aliquota do ICMS incidente nas operaçöes internas corn
vinhos de praduçãa nacional e estrangeira. Coma a reduçãa pretendida näo
está abaixo da aliquota genérica do ICMS no Estada de Minas Gerais, que
de 18% nem da aiiquata interestadual de 12%, a prapasicãa atende ao



198
disposto no art. 155, inciso VI, da Constituicão Federal, sem necessidade de
prévia deliberaçâo dos Estados e do Distrito Federal no ârnbito do Conseiho
Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ.

Vale ressaltar que: 1 - Os vinhos produzidos na região de Andradas, Caldas
e Santa Rita de Caldas são produtos naturais, ocorrendo apenas a
ferrnentacão da uva; 2 - a indUstria do vinho encontra-se incluida como
indUstria de alimentacão, nos termos do art. 577 da CLT, enquanto outras
bebidas corn major teor alcoOlico já dessa categoria foram excluIdas. Além do
mais, novas descobertas vêm sendo feitas, e, a cada dia, mais e mais se
acredita que o vinho, por suas propriedades intrInsecas, é verdadeiro
alimento, colaborando para a major vitalidade e melhor saUde de seus
usuários; 3 - o Estado do Rio Grande do Sul, outro grande produtor de vinho,
já o excluiu da tributacão de 30%, sendo tributado a razão de 17% dentro do
Estado e 12% quando para fora. 0 Estado de São Paulo já o mantém
tributado em 25%; 4 - é certo que a redução da carga tributária, em qualquer
setor, amplia a possibilidade de major consumo, e, em conseqüência, ha
major arrecadacão. Ademais, as indüstrias mineiras são de pequeno porte, e
a aliquota de 30% vem inviabilizando o setor, que luta corn dificuldades para
sua manutencão. A reducão pleiteada não trará ao Estado queda de receita
significativa e estará representando a sobrevivência das industrias do vinho
em Minas Gerais.

Por essas razöes, aguardo de meus pares a aprovação do presente projeto
de lei.

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

PROJ ETO DE LEI N o 204/99
Dispöe sobre a criacão da Area de Protecão Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Machado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam declarados como Area de Proteção Ambiental da Bacia

Hidrográfica do Rio Machado - APA do rio Machado - os terrenos que
integram a bacia hidrográfica desse rio, situados a montante e a jusante do
ponto de captacão de águas da cidade de Machado.

Parágrafo ünico - Os limites da area de que trata o 'caput" deste artigo são
os definidos pelo perimetro da bacia hidrográfica do rio Machado, corn
211,8km (duzentos e onze virgula oito quilornetros), que se projeta sobre uma
superficie de 1.016km2 (mil e dezesseis quilômetros quadrados). (mapa
anexo).

199
Art. 2° - A APA do rio Machado destina-se a recuperação, a preservacäo e a

conservação do rio Machado e seus afluentes;
I - a proteção do ecossistema ribeirinho para a manutenção do regime

hidrológico;
II - a preservacäo dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica;
III - a recomposição forestal da vegetação ciliar e das demais areas de

preservacäo permanente previstas na Lei n o 10.561, de 27 de dezembro de
1991;

IV - a melhoria das condiçöes para a recuperação e a proteçao da fauna e
da flora regionais, em especial, das espécies ribeirinhas;

V - a conservacão e a recuperacão das margens ribeirinhas pelas empresas
que exploram o leito do rio por meio do sistema de dragas, causador de
erosão e desmoronamento;

VI - a estimular a melhoria da qualidade ambiental das areas circunvizinhas.
§ 1 0 - As empresas que desrespeitarem esta lei estarão sujeitas a

responsabilidade civil e criminal.
§ 20 - A recuperação e a conservação de que trata o inciso V deverão ser

efetuadas concornitantemente corn a exploração a que se destinarn e são
causadoras de erosão e desmoronamento das margens.

Art. 30 - E proibido, na Area de Protecão Ambiental das areas
circu nvizin has:

I- promover açoes de desmatamento e degradacão ambiental de drenagem,
aterro, obstrucães de canais e outras que descaracterizem os ecossistemas
da bacia, sem as medidas compensatórias de recuperação ambiental,
resguardando o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento dos pontos suscetiveis a erosão;

II- realizar obras que importem ameaca ao equilIbrio ecológico ou que
atentem contra os objetivos referidos no artigo anterior;

III- realizar terraplanagem, aterros e demais obras de construção civil sern
as devidas medidas de proteção aos ecossistemas, previamente aprovados
pelos Orgãos ambientais ou de gestâo da APA;

IV- usar herbicidas em areas ribeirinhas ou produtos quImicos numa area
de 150m (cento e cinqüenta metros) das margens e Iançar efluentes sem o
prévio tratarnento;

V - pescar corn utilização de redes, tarrafas, armadilhas ou assemelhados.
Art. 41 - Compete ao Conseiho Estadual de Polltica Ambiental - COPAM -'

em conjunto corn a Fundaçào Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e em
articulação corn as Prefeituras Municipais de Machado e Pogo Fundo, definir
as condicoes de manejo, fiscalização, supervisão e administração da APA do
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rio Machado.

Parágrafo ünico - Na adrninistracäo da APA do rio Machado será
assegurada a participacão de representantes de usuários e da sociedade civil
organizada.

Art. 50 - 0 poder executivo regulameritará esta lei no prazo de noventa dias.
Art. 61 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala de ReunlOes, de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: 0 abastecirnento de água da cidade de Machado é garantido

por uma captacão localizada no rio Machado. Atualmente, projecöes
realizadas em estudos técnicos elaborados por solicitacão do Serviço
Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE - indicarn a possibilidade de ocorrência
de colapso do abastecimento em virtude da diminuição de vazão verificada no
rio ao longo dos Ultimos anos, associado ao crescimento da demanda da area
urbana corn o aumento da populacão. Sem pretender discutir o mérito desses
estudos técnicos, a apresentacão de urn projeto de lei visando a criacão da
APA do rio Machado objetiva funda mental mente a recuperacäo e a
preservacão desse rnanancial piblico, por meio de gestão integrada dos
recursos naturais de sua bacia hidrográfica.

A proposta de criacâo de urna APA em toda a extensäo do rio Machado,
abrangendo uma area de 1.016krn2, permitirá o desenvolvimento e a
implantacâo de diversos prograrnas de cunho arnbiental. Assirn, acöes de
recuperacäo da vegetacäo ciliar e das matas, meihorias das técnicas de
manejo do solo agricola, proteçâo das areas de deposição do lixo urbano,
tratamento dos efluentes domésticos e industrials e destinaçao adequada dos
esgotos urbanos, aliados a educacao arnbiental, criarão condiçOes de
melhoria qualitativa e quantitativa das águas do rio.

A instituição dessa APA deve ser entendida como urn poderoso instrurnento
de planejamento regional, modificador do tipo de gerenciamento que tern
irnperado na rnaior parte do Pals. 0 crescimento das Urbes e a conseqüente
poluiçäo degradarn os cursos d'água de sua vizinhanca. A resposta sempre
consistlu em buscar fontes rnaiores e limpas em locals mais protegidos.

0 modelo que ora se propãe é urna opcäo 20 sisterna tradicional. Corn a
APA do rio Machado, busca-se estabelecer urn convlvio harmônico entre o rio
e a cidade, que desejarnos em permanente desenvolvimento, corn os
recursos naturals da bacia hidrográfica que a envolvern. A participação da
sociedade civil, ao lado do poder pUblico, na administração dessa unidade de
conservação assegurará a gestão do uso dos recursos hidricos de acordo
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corn os principios do desenvolvirnento sustentável.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica e de Meio Ambiente para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 205/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.995/98)

Dá a denominação de José Arnâncio dos Santos a escola de ensino
fundamental da rede estadual de ensino, em Igarapé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Escola Estadual do Bairro Jardim Vila Rica, situada no MunicIpio

de Igarapé, passa a denorninar-se Escola Estadual José Amâncio dos
Santos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 20 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 8 de abril de 1999.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei tern por objetivo dar o nome de José

Arnâncio dos Santos a Escola Estadual do Bairro Jardim Vila Rica, situada no
MunicIpio de Igarap6.

Justifica essa mudarica de norne o fato de a escola em questao já nao estar
localizada no Bairro Jardim Vila Rica, eis que foi transferida para o Bairro
Resplendor, no rnesmo municipio. Assim, o atual nome perdeu o sentido, pois
sequer identifica sua localizacâo, além do que o estabelecimento de ensino,
atualmente, atende a todos os bairros dos MunicIpios de Igarapé e Sào
Joaquim de Bicas.

A principal justificativa para o presente projeto, entretanto, é o anseio da
comunidade em prestar justa hornenagem a urn fllho de Igarapé, cidadäo de
grande relevância para o municipio.

José Amâncio dos Santos nasceu em 8/4/25, em Igarapé, filho de Joäo Rita
dos Santos e Maria da Conceiçâo da Silva. Cresceu e sernpre morou na
cidade.

Desde jovem se interessou pela politica, por esportes, pelo bern-estar de
todos e pelo desenvolvimento do municIpio.

Casou-se corn Maria José dos Santos em 26/5/49, na Igreja de Santo
Antonio de lgarape. Junto corn a esposa e companheira teve 12 filhos e
soube dar uma educaçâo exemplar a todos. Hoje os filhos são pessoas
prestadoras de serviços ao municlpio, sendo: quatro professoras, cinco
comerciantes, urn executivo e urn Vereador, atualmente, presidente da
Câmara Municipal de Igarapé.

Herdou de seus antepassados várias areas no centro do municIpio, e foi
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necessário loteá-las para que a cidade se desenvolvesse. Na época, ficava
muito caro fazer o loteamento, e, como sua renda näo era suficiente, teve que
sacrificar ate a familia para obtencâo de empréstimo para esse fim. Sua
esposa foi uma muiher de garra; sempre corn muita fibra e religiosidade
consegulu ampará-lo, encorajando-o a veneer essa e outras bataihas.

José Amãncio dos Santos foi urn homem muito trabalhador. Exerceu várias
profissöes, como pedreiro e comerciante, dedicando-se corn afinco a criação
ea educacao de seus flihos. Ao mesmo tempo, foi Ilder nas grandes decisöes
para o progresso de Igarapé, como a iluminação püblica e a rede de esgoto,
muitas vezes corn recurso próprio.

Sempre acreditou no crescimento da cidade que tanto amava.
Era esportista e entusiasta, conhecido como Freguesia, por ser sOcio em

todos os campos de futebol, contribuindo, assim, para que o esporte em
Igarape crescesse cada vez mais.

Faleceu em 14/10/80, dexando sua familia muito bern amparada corn
relacão a bens, caráter e moral.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exarne preliminar,
e de Educacão, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 206/99
(Ex-Projeto de Lei no 380/95)

lnstitui o Programa de Garantia de Renda Minima para familias corn flihos
em situacào de risco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa de Garantia de Renda Minima para famIlias

cujos flihos ou dependentes menores de 14 (quatorze) anos se encontrarn em
situacäo de risco.

§ 1 0 - Será considerada em situacâo de risco a crianca de ate 14 (quatorze)
anos de idade que, de acordo corn o Estatuto da Crianca e do Adolescente,
não esteja sendo atendida, nos seus direitos, pelas polIticas sociais básicas
no que tange a sua integridade fisica, moral ou social.

§ 2° - Excetuam-se do limite de 14 (quatorze) anos os filhos ou
dependentes portadores de deficiência fisica e incapazes, na forma da lei,
que estejam em conformidade corn o "caput" deste artigo.

Art. 20 - Poderão ser atendidas pelo Programa as familias, corn fllhos ou
dependentes, cuja renda mensal seja igual ou inferior a R$200,00 (duzentos
reals) e não atinja 1/2 salário minimo por membro.

§ 1 0 - Farnilias corn renda superior a R$200,00 (duzentos reais) poderäo ser
atendidas pelo Programa desde que a renda mensal "per capita" seja inferior
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a 1/2 salário minimo.

§ 20 - Para efeito de atualização do valor estabelecido no "caput" deste
artigo deve-se levar em consideracão o equivalente a 2 (dois) salários
minirnos.

§ 30 - Para se beneficiarem desta lei, as farnIlias devem estar residindo ou
ter residido por, no mInimo, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses dentro dos limites
do Estado.

Art. 30 - 0 auxIlio monetário mensal consiste na complementação dos
rendimentos brutos da familia beneficiada em valor equivalente a 50%
(cinquenta por cento) da diferença entre esses rendimentos e o montante
resultante da multiplicação do nümero de membros da famIlia - pai, mae e
filhos ou dependentes menores de 14 (quatorze) anos - pelo valor de 1/2
salário rnInimo.

Art. 40 - As farnilias que pretendem obter o beneficio do Programa deverâo
se cadastrar e atender aos prazos e requisitos rnInimos estabelecidos no seu
regulamento.

§ 1 0 - A distribuicäo do beneficio, as diretrizes, a metodologia e a avaliaçâo
do Programa deverão ser regulamentadas, executadas e acompanhadas pelo
Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Crianca e do
Adolescente e da Secretaria de Estado do Planejamento, e fiscalizadas e
acompanhadas pelo Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

§ 20 - 0 cadastramento das famIlias potenciais beneflciárias do Programa
deverá ser coordenado por uma comissâo constitulda pela Secretaria de
Estado da Criança e do Adolescente, pela Secretaria de Estado do
Planejarnento e pelo Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

§ 31 - A cornissào de que trata o parágrafo anterior desenvolverá programa
de orientação, acompanharnento e avaliação das familias beneficiadas por
esta lei.

Art. 50 - Será exigido, para cadastramento das famIlias beneficiárias,
atestado de matricula escolar das criancas ou dos adolescentes, bern como
seu acompanhamento institucional regular.

Paragrafo Unico - 0 desligamento da crianca ou do adolescente de sua
escola acarretará a suspensào irnediata do direito da familia ao beneficio
constante nesta lei.

Art. 61 - 0 Poder Executivo buscará estabelecer parceria corn os Governos
Municipais visando a implantaçâo e ao fortalecimento do Programa.

Art. 70 - As hipOteses de exclusão do Programa serâo fixadas em seu
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regulamento.

Art. 81 - Os recursos financeiros para a realização do Programa serâo
consignados no orçamento geral do Estado, não podendo ultrapassar o limite
de 2% (dois por cento) do seu valor.

Parágrafo ünico - 0 Poder Executivo poderá recorrer a fontes externas de
financiarnento para a viabilizacão do Programa.

Art. 90 - 0 Programa de que trata esta lei será implantado gradualmente,
segundo a capacidade financeira do Estado, em conformidade corn os arts. 61
e 80 desta lei.

Art. 10 - Os beneficios do Programa serão concedidos, a cada farnilia, por
tempo indeterminado, desde que sua situação econômica se mantenha nos
termos estabelecidos nesta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, devendo ser
regulamentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 12 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
José Alves Viana
Justificação: A situação de pobreza em que se encontram milhães de

brasileiros é assustadora. A fome e a miséria alastram-se e provocam urn
quadro social extremamente perverso.

Documento oficial apresentado na 11 Reunião de Cüpula Mundial para o
Desenvolvimento Social, prornovida pelas NacOes Unidas, prevê luta conjunta
contra a pobreza absoluta e o desemprego. Na reunião, realizada em
Copenhague, Dinamarca, em marco deste ano, o próprio Governo brasileiro
revelou nümeros sobre a pobreza no Pals: hoje registrarn-se 42 milhöes de
pobres. Ha poucos anos o registro era de 32 milhães.

Segundo relatório do Banco Mundial de 1989, apenas 2,1% da renda
nacional são detidos pelos 20% da populacão mais pobre, enquanto que a
media da America Latina é de 4,1%.

Tanto nos tempos áureos de desenvolvimento, corn o "milagre econômico",
como na crise prolongada que veio em seguida e se estende aos nossos dias,
o Brasil tern registrado indices cada vez maiores de concentração de renda,
tornando-se urn dos palses corn os piores indicadores do mundo.

Para se ter uma idéia, em 1960 Os 10% mais ricos da população detinham
renda 34 vezes superior a dos 10% mais pobres. Esse nümero aumentou, ate
1990, 78 vezes.

Em Minas Gerais a situacão não é, em nada, diferente.
A população indigente é aquela constituida por pessoas cuja renda familiar

não excede o valor da cesta básica de alimentos.
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Diante de tal crise social, faz-se urgentemente necessário concentrarmos
esforcos para cornbatê-la, contribuindo, então, para que Minas Gerais supere
o atual estágio de miserabilidade sofrida por grande parte de sua populaçào.
Para tanto, é preciso que luternos por uma polItica de distribuição de renda.

Como se ye, esta proposição objetiva minimizar o aflitivo problerna vivido
hoje por milhares de familias de nosso Estado, por rneio de urn prograrna que
vai ao encontro dos anseios da população carente e marginalizada, forrnada
por familias sem rendimento ou cuja renda nao atinge 112 salário minimo por
mernbro.

A principal meta do Programa de Garantia de Renda Minima é o cornbate a
miséria e a forne, por meio de uma poiltica governamental de distribuicão de
renda. 0 Programa visa tarnbém contribuir para a insercão e a permanéncia
regular na escola de crianças e adolescentes carentes, estabelecendo a
obrigatoriedade do cornprovante de matrIcula para que as farnIlias carentes
tenham direito ao beneficio proposto.

0 problema do analfabetismo no Estado é bastante preocupante, inclusive
por ser uma das causas de manutencão do estado de miséria. Mais
preocupante, todavia, é a constatação, em dados de 1989, de urn contingente
expressivo de criancas e adolescentes que, na faixa dos 7 aos 17 anos,
nunca freqüentaram escola, totalizando 220 mil crianças e adolescentes no
Estado, dos quais 100 mil em areas urbanas (30 mil na RMBH) e 120 mil em
areas rurais. Em terrnos absolutos, a não-inserçâo abrange principalmente
pessoas na faixa de 7 a 14 anos.

Além disso, a evasão escolar envolve cerca de 700 mil crianças e
adolescentes, nurnericarnente equilibrada nos meios rural e urbano, mas corn
alguma diferenciação interna. Enquanto no rneio urbano ela ocorre
predominanternente na passagem entre o 1 1 e o 2° grau, no meio rural
corneca a manifestar-se mais cedo, possivelrnente na passagern da 4a para a
5a série do 1 1 grau.

Sern sombra de düvida, tanto a evasão quanto a não-insercão na escola
tern forte correlacão corn a distribuicao de rendimento familiar "per capita",
conforme evidenciarn os dados da Secretaria de Estado do Trabalho e Acão
Social, em seu DiagnOstico Quantitativo de 1993, pois, em geral, pelo menos
80% das criancas e adolescentes nessa situação fazern parte de farnIlias corn
ate 1 salário mInirno "per capita" para o seu sustento.

Pode-se observar, no mesmo diagnOstico, que cerca de 60% das criancas e
adolescentes na RMBH e nas areas urbanas do Estado estão em farnilias que
tern pelo 1/2 salário minimo "per capita', sendo que de 32% a 38% estão na
faixa corn mais de 1 salário mInimo "per capita". A situacão da area rural é
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ainda mais problernática, pois cerca de 70% das criancas e adolescentes
estäo em famIlias corn no máxirno 1/2 salário mInimo "per capita. Mesmo que
se leve em conta a nao-monetizaçäo de todos Os recursos necessários a
subsisténcia básica no meio rural, Os nIveis de renda familiar são
significativamente mais baixos no campo.

E interessante salientar que, percentualmente, existem poucas crianças e
adolescentes em famIlias sern rendimento (inclusive famIlias cujos membros
receberam exclusivamente em beneficios), mas, em termos absolutos, o
montante e significativo: 83.605 pessoas de ate 17 anos nas areas urbanas
do Estado e 25.194 pessoas de ate 17 anos na RMBH, em 1989. Todavia,
devido a utilizacão de moradias de parentes e não-parerites, a situacão
econômica não é tao mais grave.

Diante dos dados apresentados, esta proposicão busca estabelecer uma
politica voltada para a melhoria da qualidade de vida da populaçäo mais
pobre da sociedade, estando em conformidade corn o princlpio da
Constituicão brasileira disposta no art. 3 1, III, qua[ seja: "erradicar a pobreza e
a marginalizacão e reduzir as desigualdades sociais e regionais". Isso quer
dizer que, além da necessidade imposta pela realidade socialmente injusta,
temos a exigência constitucional de combater a pobreza e a fame no Pals. 0
Estatuto da Crianca e do Adolescente demonstra que deve ser prioridade dos
governantes promover politicas especIficas direcionadas para a atendimenta
da populacao mais jovem.

Vale ressaltar a expressivo apoia de economistas de todas as tendéncias
na ocasião da apresentacão do projeta de renda minima de iniciativa do
Senador Eduardo Suplicy (PT-SP), aprovado pela quase unanimidade dos
membros da alta Casa Legislativa. Tais posicionamentos indicam que esse
mecanismo é uma das alternativas eficazes de distribuição de renda no
sistema capitalista.

Experiências corn a mesmo propOsita tern conseguido a efetiva distribuicão
da renda, coma a Programa da Balsa Escola, implementado pelo Governo
Popular do Distrito Federal - que vem conseguindo acabar de vez corn a
evasão escolar - e pragrama sernelhante da Prefeitura de Campinas -
administrada pelo partido do nasso Governador.

Tudo isso demonstra que a matéria tem sido par dernais discutida, sendo
camprovada sua viabilidade politica e econOmica e a justeza de seus
propOsitos. Ainda como suparte para efeito de argumentacão e defesa,
lembramos as bem-sucedidas experiências já ha algum tempo
implementadas em outros palses, tais coma Estados Unidos e Franca.

Do panto de vista orçamentário, cálculos preliminares demonstram a
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viabilidade econômica do programa. Tirando par base que 262.618 famIlias
que percebem ate 1/4 de salário par membro receberão do programa a media
de R$50,00 par famIlia, e 329.113 famIlias que percebem de 1/4 a 1/2 de
salário par membro receberão a media de R$25,00 par famIlia, a orcarnenta
ira arcar, potencialmente, cam a soma de R$21.358.725,00 par mês ou
R$256.304.700,00 anualmente. Isso levando-se em conta que todas as
criancas de 7 a 14 anos estejam na sala de aula e cadastradas no programa.
E, ainda, como a proposição em tela prevé a gradatividade do programa, bern
coma a utilização de outros recursos e convênios para seu financiamenta,
inclusive corn a participacãa de municipios e Orgãos externos, mostra-se
plenamente viável a sua execuçâo.

Par fim, queremos frisar que este Programa compatibiliza-se cam as
objetivos saciais do programa de governo apresentada pelo atual Governadar
de Minas, entào candidato, na campanha do ana passada.

Diante de tal justificativa, temos a certeza da aprovação deste prajeto,
confiantes no compromisso dos membros desta augusta Casa Legislativa
corn as menos favorecidos da sociedade mineira.

- Publicado, vai a projeto as Camissöes de Justiça, do Trabalho e de
Fiscalizacâa Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 207/99
(Ex-Projeto de Lei n o 2.002198)

Autoriza a Pader Executivo a doar aa MunicIpia de Peçanha a imOvel que
especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpia de Peçanha

imôvel constituIdo par urn terrena corn area de 14,52ha (quatarze virgula
cinquenta e dais hectares), situado no lugar denorninado Chapada, no
Municlpio de Peçanha, registrado a fis. 252 do livro 2-AC, sob a matrIcula no

E 8.215, no CartOrio de Registro de lmOveis da Comarca de Peçanha.
0 	 Parágrafa Unica - Uma parte do imOvel descrito neste artigo destina-se ao

funcionamento da creche e da escota especial da APAE all existentes, e a
E outra parte, a reflarestamenta, revertendo ao Estado se, no prazo de cinco

anos cantados da lavratura da escritura püblica de daaçao, Ihe for dada
destinacão diversa.

0
	 Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.

Art. 31 - Revogam-se as dispasiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Mauro Lobo
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Justificaçao: 0 imóvel a que se refere o projeto de lei pertencia a FEBEM.
Corn sua extinção, o terreno e suas benfeitorias foram transferidos ao
patrimônio estadual.

Em 1993, firmou-se contrato de concessão de direito real de uso entre o
Estado e o MunicIpio de Peçanha. Desde então, no imôvel funcionam uma
creche, que atende atualmente a 190 crianças, e uma escola especial da
APAE. Essas entidades são em parte subvencionadas pela municipalidade.
Além disso, parte do imóvel está reservada para reflorestarnento.

Como se ye, a aprovacäo do projeto de lei perrnitirá o prosseguimento de
projetos municipais de grande irnportãncia para a comunidade.

Contamos, pois, corn o apoio dos nobres pares a proposicão.
- Publicado, val o projeto as Cornissöes de Justiça e de Fiscalizacão

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

PROJETO DE LEI NO 208/99
(Ex-Projeto de Lei n° 141/95)

Declara de utilidade püblica a Associação dos MunicIpios da Area Mineira
da SUDENE - AMAMS -, corn sede no MunicIpio de Montes Claros.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão dos MunicIpios da

Area Mineira da SUDENE - AMAMS -, corn sede no Municlpio de Montes
Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Carlos Pimenta
Justificacão: A AMAMS, constitulda por 42 municIpios da região Norte do

Estado, alérn de defender os interesses das adrninistracoeS municipais da
area mineira da SUDENE, promove, nesses rnunicIpios associados, a adoção
de estimulos econômicos para a industrializacãO da area mineira do poligono
da seca, corn o aproveitarnento de seus recursos naturals, rnatérias-primas e
mão-de-obra disponiveis.

Alérn disso, a documentacãO anexada ao processo cornprova que a
Associacão atende aos requisitos exigidos pela legislação que disciplina a
declaracão de utilidade pUblica de entidades.

Por saberrnos que a entidade tern papel decisivo na irnplernentacãO de
polIticas que favoreçarn o povo tao sofrido do Norte de Minas, colocarnos c
presente projeto a apreciacão de nossos ilustres pares, certos de contarmoE
corn seu apoio a aprovacâo da rnatéria.
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- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,

e de Assuntos Municipais, para deliberacao, nos terrnos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 209/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.577/97)

Reconhece a Estância Hidromineral de Born Jardim - Fazenda Esperanca,
no MunicIpio de Mario Campos.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica reconhecida corno Estância Hidrornineral a localidade

denominada Born Jardim - Fazenda Esperança, no MunicIpio de Mario
Campos.

Art. 20 - A Estância Hidrornineral de Born Jardirn - Fazenda Esperança
cornpreende urna area de 450.08Dm 2 (quatrocentos e cinqüenta mil e oitenta
metros quadrados), detirnitada por urn poligono que tern urn vértice a 456m-
NW (quatrocentos e cinqUenta e seis metros noroeste) do canto noroeste da
Fazenda Esperança, corn as seguintes coordenadas geográficas: latitude
20°04'32,2"S (vinte graus, quatro rninutos, trinta e dois segundos e dois
décimos sul) e longitude 44°10'12,9"W (quarenta e quatro graus, dez rninutos,
doze segundos e nove décirnos oeste), e os lados a partir desse vértice corn
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 600m-E (seiscentos metros
leste); 708m-S (setecentos e oito metros sul); 725m-W (setecentos e vinte e
cinco metros oeste); 208m-N (duzentos e olto metros forte); 125m-E (cento e
vinte e cinco metros leste) e 500m-N (quinhentos metros forte).

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4 1 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reunioes, 8 de abril de 1999.
Alvaro Antonio
Justificaçao: 0 Municlpio de Mario Campos, antigo Distrito de Ibirité,

ernancipado pela Lei n° 12.030, de 21/12195, está localizado na Grande Belo
Horizonte, a cerca de 45km do centro da Capital rnineira.

Sua area municipal localiza-se em urna região em que a principal atividade
econOmica é a producão hortifrutigranjeira. Entre os fatores que se aliam para
dar a Mario Campos a condiçâo de local privilegiado para a agricultura, estão
o clirna arneno, os solos de boa qualidade, a abundãncia de água proveniente
da serra do Curral e, certamente, a proximidade do grande mercado
consumidor de Belo Horizonte.

Assim, as águas llrnpidas e de excepcional pureza provenientes das
inUmeras fontes que brotam na meia encosta da serra tern-se transforrnado
no principal sustentáculo da boa qualidade dos produtos agrIcolas locais.
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A fonte localizada em Born Jardim - Fazenda Esperanca, urna das inümeras

nascentes da zona rural do mu nicipio, mostra caracterIsticas excepcionais.
Aflora no sopé da serra do Curral, em urn local cercado por uma exuberante e
bern preservada vegetaçao nativa. Sua vazão espontânea é da ordem de
1.440.000 litros-dia, e a radioatividade medida na fonte é de 247 maches,
conforrne análise realizada pelo DNPM, em 3/1/83, o que Ihe confere a
classificacão de água radioativa na fonte (alInea "b" do inciso X do art. 35 do
Decreto-Lei no 7.841, de 8/8/45).

A água da fonte de Mario Campos, que, pelo indice de radioatividade, é
classificada como mineral, segundo a análise qulmica mencionada,
apresenta, ainda, como caracteristicas especiais: aspecto natural limpido
(incolor); auséncia de odor, de sOlidos em suspensão e de turbidez; pH
neutro; baixa condutividade; praticamente ausência de carbonatos, gas
carbônico, nitritos, sulfetos e amônia. 0 teor de bicarbonato é significativo.
Esses atributos permitem classificar a água da fonte de Mario Campos
também como água potavel de mesa.

Por essas razöes, a referida fonte foi objeto da Portaria n o 42, de 20/2/91,
do MINFRA, outorgando a ERG - Mineraçao e Comércio Ltda. concessão
para lavrar água mineral na Fazenda Esperanca.

Atualmente, essa empresa, associada a outros empreendedores, está
implantando no entomb da fonte urn grande projeto destinado ao
aproveitamento mültiplo de seus recursos hIdricos, incluindo o
engarrafamento e a comercializaçao da água, hotelaria e complexo de lazer,
nos moldes das estâncias hidrominerais do Sul de Minas.

E no intuito de dotar o MunicIpio de Mario Campos das bases legais para
urn amplo programa de desenvolvimento socioeconãmico sustentável que
propomos o presente projeto de lei.

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

PROJ ETO DE LEI N O 210/99
(Ex-Projeto de Lei n o 192/91)

lnstitui a reserva de vagas para as pessoas portadoras de deficiência no
âmbito da administraçáo püblica do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As administraçães püblicas direta e indireta do Estado flcam

obrigadas a reservar ao portador de deficiência, quando da realizaçáo de
concurso pUblico de provas ou de provas e tItulos, percentual de vagas em
cargo ou emprego püblico, nas seguintes condiçöes:

I - o minimo de uma vaga, quando o nUmero de vagas oferecidas for inferior
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a vinte;

II - dez por cento do total das vagas oferecidas, quando estas forem de
vinte a cinqüenta;

III - vinte P01 cento, quando o total de vagas oferecidas for superior a
cinquenta.

Parágrafo ünico - Quando a aplicação do disposto neste artigo resultar em
nUmero fracionário, este será arredondado para major.

Art. 21 - 0 beneficio previsto no artigo anterior aplica-se ao portador de
deficiência, qualquer que seja o seu grau de instrucäo e a sua formacäo
profissional.

§ 1 0 - A deficiência a que se refere este artigo e comprovada mediante
laudo medico pericial emitido, na forma em que dispuser o regulamento, por
junta médica oficial, que atestará o tipo de deficiência e sua graduacão, que
será suave, moderada ou severa e profunda.

§ 21 - Somente o portador de deflciência cujo laudo medico considerar a
deficiência severa e profunda terá direito ao benefIcio de que trata esta lei.

§ 30 - 0 laudo medico pericial referido no § 1 0 deste artigo é isento de taxas
estaduais.

Art. 30 - 0 beneficio desta lei alcança o candidato a cargo ou emprego
pUblico que:

- seja comprovadamente portador da deficiência a que se refere o § 2 0 do
artigo anterior;

II - seja regularmente inscrito e aprovado em concurso pUblico de provas ou
de provas e tItulos;

Ill - tenha se habilitado as vagas destinadas 20 portador de deflciência, na
forma em que dispuser o regulamento.

Art. 40 - A relaçao dos portadores de deflciência aprovados em concurso
püblico de provas ou de provas e tItulos será publicada em separado e
obedecerá a ordem rigorosa de classificaçâo.

Parágrafo Unico - Em caso de empate, seräo observadas as instruçaes
estabelecidas no edital do concurso pUblico.

Art. 5° - As vagas remanescentes, não preenchidas na forma desta lei,
destinar-se-äo aos demais candidatos classificados näo deficientes.

Art. 60 - Os casos omissos serão solucionados em conformidade corn a
legislacão vigente aplicável a concurso piblico e segundo as normas contidas
no edital.

Art. 711 - Na aplicacao desta lei sâo considerados a igualdade de tratamento,
o respeito a dignidade da pessoa humana e a igualdade de oportunidade
entre os portadores de deficiência.
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Art. 811 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicacão.

Art. 9 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, 8 de abril de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: A Constituiçäo do Estado estabelece, em seu art. 28, que "a lei

reservará percentual dos cargos e dos empregos pUblicos para provimento
corn portador de deficiência e definirá Os critérios de sua admissão." Esse é o
objetivo deste projeto de lei.

E sabido que a pessoa portadora de deficiência tern sido, na realidade
brasileira, tâo-somente vItima: vItima da natureza, quando possul deficiência
originária de anomalias biolôgicas em decorrência das precárias condiçöes de
saüde de nosso povo; vItima da insensibilidade hurnana, quando fica
deficiente em conseqüência de acidentes evitáveis, e vItima de exploracäo
polltica em periodos eleitorais, urn dos poucos momentos em que é lembrada.

Pouco se tern feito em prol dos portadores de deficiëncia; prova disso é a
escassa legislacão a respeito.

A elaboração de uma lei não prescinde täo-somente de uma necessidade,
mas também da certeza da viabilidade de sua execução, de modo a garantir
os efeitos de sua reahzacâo, sob pena de engrossar o elenco de leis mortas,
inaplicáveis. A lei sO é eficaz quando exequlvel.

Ao se elaborar a lei de modo a garantir a reserva de mercado de trabatho
para os portadores de deficiência, procurou-se garantir, fundamentalrnente, o
estlmulo aos estudos, de modo a despertar no portador de deficiência
iniciativa própria, avivando-Ihe o espIrito de luta, estimulando-o a competição.

Já é tempo de se substituir o paternalismo pernicioso, o receber sem
contraprestacão, que tern resultado somente no Ocio e na atrofia da
capacidade criadora.

Dar condiçöes razoáveis, sem protecionismo, oferecer oportunidades em
igualdade de condicOes dentro da realidade do portador de deficiência é o que
se propöe. Estimular essas pessoas, reservando-Ihes urn espaço prOprio, não
so as ajudará, garantindo urn trabaiho, como também servirá para revelar
valores ate então embutidos e que não emergiarn por falta de oportunidade.

Ganham todos: a sociedade, que promoverá a integração dos portadores
de deficiência; Os portadores de deficiência, que terão sua forca de trabaiho
assimilada, e a administração pUblica, que, admitindo servidores por processo
seletivo legal, estará cumprindo seu papel social.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Adrninistracão
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P(iblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJETO DE LEI N o 211/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.766/98)

Institui os Conselhos Comunitários de Segurança Püblica e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam instituidos, nos municipios do Estado de Minas Gerais, Os

Conselhos Cornunitários de Seguranca Püblica, que serão regidos por esta lei
e por regularnento expedido peto Poder Executivo.

Art. 2° - Os Conselhos Comunitários de Seguranca PUblica terão a seguinte
composição:

I - o representante do Ministério Püblico Estadual no municIpio;
II - 1 (urn) representante indicado pelas associacöes cornunitárias que

estejam funcionando regularmente no rnunicIpio e sejarn devidarnente
registradas e reconhecidas de utilidade pCiblica;

III - o Delegado de Pot Icia do municlpio;
IV - o Cornandante do destacamento policial militar;
V - 1 (urn) representante do Poder Executivo Municipal;
VI - 1 (urn) representante do Poder Legislativo Municipal.
Art. 30 - Compete aos Conselhos Cornunitários de Seguranca Püblica:
I - instituir, arrecadar os recursos e administrar o Fundo Comunitário de

Seguranca PUblica;
II - criar e administrar o corpo de bombeiros voluntários;
III - criar e adrninistrar o grupo de defesa civil.
Art. 40 - São recursos do Fundo Comunitário de Segurança Püblica:
I - contribuicöes espontâneas dos cidadãos e das empresas, consumidores

de energia elétrica, que contribuirão mensalmente rnediante acréscimo em
suas contas de energia elétrica, de acordo corn a faixa de consurno, dos

E
	 seguintes valores:

0 	 * - A Tabela da Faisa de Consumo foi publicada na edição do "Diârio do
0 	 Legislativo" de 10.04.1999.
E
	 II - dotaçoes orçarnentárias do Estado e do municlpio;
(0 

III - as doacöes, as contribuicoes em dinheiro e bens rnOveis, recebidas de
clubes de serviço, associacOes comunitárias e de bairros ou de qualquer
pessoa fisica ou juridica.

Art. 51 - Os recursos do Fundo serão aplicados, exclusivamente, na
cornunidade onde está sediado e terão por finalidade:

I - a aquisicão e a manutencão de veiculos destinados ao policiamento da
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comunidade;

II - a aquisicão e a manutenção de veiculos e equipamentos destinados ao
corpo de bombeiros ou ao corpo de bombeiros voluntários e da defesa civil;

Ill - a aqusicão de equipamentos para as unidades policiais da comunidade;
IV - a construcão de casas para alojamento de policials.
Parágrafo Unico - As viaturas e as equipamentos serão ceddos para usa

policial, ficando vedada sua transferência para outra comunidade ou
municIpio.

Art. 60 - 0 Conselho Comunitário de Seguranca PUblica será presidido por
urn de seus integrantes, eleito entre as seus membros, para mandato de urn
ano, permitida a reconducão par igual perIodo.

Art. 70 - Os membros do Conselho Comunitário de Seguranca Püblica não
seräo remunerados, e suas funçães são consideradas servico ptiblico
relevante.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 90 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reur,iöes, 8 de abril de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: A seguranca ptiblica e a saüde são, seguramente, as malores

preocupaçöes das populacöes das grandes e, ate mesmo, das pequenas
cidades do Estado. Constantemente as meios de comunicação noticiam a
mobilização de comunidades objetivando arrecadar recursos para melhorar a
seguranca local, seja adquirindo velculos e telefones, seja construindo as
instalaçoes dos pastas fixos de policiamento.

A participacão da comunidade na solucão dos problemas que a afligem
deve ser incentivada. Em razão disso, apresentamos este projeto de lei, que
visa, basicamente, a instituir as Conseihos Comunitários de Seguranca
Püblica, reunindo representantes da comunidade e dirigentes de órgãos
responsáveis pela seguranca, que se encarregarãa de criar e administrar a
corpo de bombeiros voluntârios e a grupo de defesa civil, além de arrecadar e
administrar recursos que a comunidade, espontaneamente, destine para
serem aplicados na methoria das condicöes de seguranca.

Em face do exposto e considerando a oportunidade de nossa proposta,
esperamos contar corn a apoio de nassos nobres pares para a sua
apravação.

- Publicado, vai a projeta as Comissöes de Justica, Direitos Humanos e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimento Interna.

PROJETO DE LEI N O 212/99
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(Ex-Projeto de Lei n o 593/95)

Autoriza a reversão de area de terreno que especifica ao MunicIpio de
Manhum irim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica autorizada a reversão ao MunicIplo de Manhumirirn de terreno

situado no Distrito de Presidente Soares, Municipio de Manhumirim, no lugar
denominado Fazenda Jacutinga, cam area total de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados) confrontando em todas as quatro faces corn os outorgantes
doadores constantes na escritura de doação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: De acordo corn o convénia celebrado entre a Ministério da

Educação e SaUde e a Estado de Minas Gerais, a area objeto da doacão
destina-se a canstrucão de uma escola rural.

A escritura pUblica de doacão foi lavrada em 17/11/49. Coma ate a presente
data nenhuma obra foi edificada peto Governo do Estada, apesar da
expectativa da comunidade local, a administracão municipal reivindica a
referido terreno para, após consulta popular, destinar a area ao objetivo que
methor atenda aos atuais anseios da sua população.

- Publicado, val a projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
lnterno.

PROJETO DE LEI N O 213/99
(Ex-Projeta de Lei n° 555/95)

Autoriza a doacão de area de terreno que especifica ao Municpia de
Diamantina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizada a doação ao Municlpio de Diamantina da fração de

terreno localizada na Av. da Saudade, cam area de 3.026,00m 2 (trés mil e
vinte e seis metros quadradas), corn as seguintes limites e confrontaçöes:
frente de 93,00m (noventa e trés metros) para a referida avenida; 27,00m
(vinte e sete metros) na divisa lateral-esquerda; 70,00m (setenta metros) na
divisa lateral-direita e 56,90m (cinqüenta e seis metros e noventa centIrnetros)
na divisa de fundo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 31 - Revagam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 8 de abril de 1999.
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Wanderley Avila
Justificacáo: Conforme documentaço anexa, o terreno em questão, corn

area aproximada de 3.026,00m 2, foi cedido ao municIpio pela PMMG por 30
anos, para a construçâo de ginásio poliesportivo coberto.

Todas as despesas corn a construção do ginásio foram e estào sendo
providas pela Prefeitura Municipal de Diamantina, que tern interesse em
tornar-se proprietária do referido terreno e responsabilizar-se pela guarda e
pela rnanutenção do ginásio poliesportivo que nele está sendo construido.

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

PROJ ETO DE LEI N O 214/99
(Ex-Projeto de Lei no 116/95)

Autoriza o Poder Executivo a doar imôvel ao Municiplo de Itambacuri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de

Itambacuri urna gleba de 3ha (trés hectares), a ser desmembrada da area
total de 195.760 M2 (cento e noventa e cinco mil setecentos e sessenta metros
quadrados), encerrada num perimetro de 1.693,19m (mil seiscentos e
noventa e trés metros e dezenove centimetros), situada na Praca Tenente
Lopes, sin', no MunicIpio de Itambacuri, confrontando, ao Node corn a Av.
Frei Arcângelo; ao Sul corn Lauro Lopes da Silva; a Leste corn a Praca
Tenente Lopes, o córrego do Engenho e outros, e, a Oeste, corn a rua
Castelo Branco e o rio Fortuna.

Parágrafo Unico - 0 imOvel referido neste artigo destina-se a construcäo do
parque de exposição agropecuária de Itambacuri.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: Este projeto tern o objetivo de doar, na forma mencionada em

seu art. 1, urna gleba de terra ao MunicIpio de Itambacuri, a fim de que possa
destiná-la a construcâo do seu parque de exposicão agropecuária.

E importante lembrar que o referido imóvel, de propriedade da FEBEM-MG,
já vern sendo utilizado na realizacão de vários eventos festivos do MunicIpio.

Pelo fato de este projeto favorecer o desenvolvimento e a difusâo da
atividade agropecuária no MunicIpio de Itambacuri, esperamos contar corn o
apoio de nossos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N O 215/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.923/98)

Declara de utilidade pUblica a Casa da Criança, com sede no Municipio de
Itapecerica.

A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Casa da Criança, corn sede no

MunicIpio de Itapecerica.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Eduardo Daladier
Justificaçao: Criada pela Lei Municipal n o 1.214, de 26/6/90, a Casa da

Criança é uma entidade de direito privado, administrativa e finariceirarnente
autônoma, corn personalidade juridica prOpria, adquirida pela inscriçào de
seus atos constituidos no registro competente, sem fins lucrativos, corn sede
e foro na cidade de Itapecerica.

A entidade presta assisténcia a criança e ao adolescente, por rneio da
oferta de creches e ernpregos; do estImulo a participaçâo dos pais ou
responsaveis e da sociedade no processo de assisténcia ao menor e da
defesa dos seus direitos, especialmente daquele que se encontra na faixa
etaria de ate 7 anos; e da realizaçâo de atividades de lazer, esportivas,
culturais e outras manifestaçoes essenciais a formaçâo fisica e mental da
juventude.

Além disso, convérn esclarecer que a instituição rnencioriada nâo remunera
os seus Diretores, que sào reconhecidamente idãneos, o que a qualifica, em
principio, a receber o titulo declaratório de utilidade pUblica estadual, nos
terrnos da Lei no 12.972, de 27/7/98.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exarne preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 216/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.754/98)

Dispöe sobre a instalação e a obrigatoriedade de rnanutençâo programada
dos sistemas centrais de ar condicionado e d6 outras providéncias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A instalaçäo de apareihos e centrais de ar condicionado em

estabelecimentos cornerciais, industriais, prédios püblicos e privados,
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hospitals, hotels, cilnicas ou similares deverá obedecer aos seguintes
critérios:

- ser precedida de projeto técnico elaborado e aprovado de conformidade
corn as normas técnicas vigentes, expedidas pelos órgãos competentes;

II - ter aprovacào prévia do engenheiro responsável pela obra.
Art. 20 - As manutençöes preventivas e corretivas nos sistemas

condicionadores de ar serão obrigatOrias e obedeceräo aos seguintes
critérios:

- as manutencães preventivas e corretivas serào processadas de
conforrnidade corn as normas técnicas especificas da ABNT e de acordo corn
as recomendacöes dos fabricantes;

II - será obrigatOria pelo menos 1 (uma) manutenção mensal em todos os
sistemas centrals de ar condicionado, para preservacão dos equipamentos e
das condiçöes de saUde piblica e do meio arnbiente;

Ill - as manutençães deverão ser executadas por empresas especializadas
do ramo, legalmente constituldas, que deverào comprovar:

a) registro no Orgão cornpetente de, pelo menos, I (urn) engenheiro
mecânico em seus quadros;

b) existência, em seus quadros, de técnicos legalmente habilitados para o
exerciclo da funçao, em proporcäo ao servico a ser executado;

IV - os ambientes condicionados deverão garantir aos ocupantes dos
imOveis, sirnultaneamente, por melo de manutençöes periodicas, condiçães
adequadas de conforto térrnico e de pureza do ar ambiente, de modo a evitar
a proliferaçào ou a propagacào, entre outros, de:

a) aqentes biolOgicos: bactérias, virus, fungos, mofo, protozoários, algas,
odores corporals.

b) aqentes ciuimicos: monóxido de carbono, biOxido de carbono, biOxido de
nitrogênio, ozOnio, formaldeldo, solventes, furnaca de tabaco e diversos
outros corn postos qu lrn icos voláteis;

c) agentes inertes respiráveis: microfibras de arnianto, de là e de vidro,
fibras naturais, poeiras.

Art. 3° - Os serviços de manutencão a que se refere o "caput" do art. 2°
serão fiscalizados pelos ôrgãos competentes da adrninistraçào municipal,
estadual ou federal.

Art. 4° - 0 Terrno de Responsabilidade Técnica, ernitido pelo órgão
fiscalizador responsável, certificando as condiçoes de rnanutencão dos
equipamentos e dos sistemas de ar condicionado, deverá ser afixado ern local
visIvel nos respectivos irnOveis.

Art. 5° - Esta lei será regularnentada pelo Poder Executivo no prazo de 60
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(sessenta) dias contados de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 71 - Revogam-se as disposiçöes ern contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Eduardo Daladier
Justificação: Segundo publicaçoes da Associacào Brasileira de

Refrigeraçao, Ar Condicionado, Ventilaçäo e Aquecimento - ABRAVA - e de
outros órgãos competentes, "nos ültimos anos tern aumentado, em niveis que
preocupam, o indice das enfermidades respiratOrias causadas pela ma
qualidade do ar nos ambientes em que existem condicionadores de ar.

Estudos recentes revelam que, quando urn percentual significativo de
ocupantes de edificios, prédios, hospitals e outros recintos fechados
apresentarn sintomas persistentes, de menor ou malor gravidade, tais corno
alergia, dor de cabeca, irritaçào dos olhos e das mucosas, dor de garganta,
tontura, nausea e fadiga, não atribuIveis a fatores pessoais de sensibilidade
ou doenca, os quais desaparecern pouco tempo depois da saIda do ambiente
fechado onde trabalham ou moram, fica evidente que os sintomas estâo
relacionados corn as condiçoes ambientais. Em ambientes confinados, devido
a acumuiacao de variados poluentes que não tern coma ser eliminados ou
suficientemente diluidos, a ar torna-se rapidamente desagradavel e ate
mesrno irrespirável. E a que chamam de "sindrome dos edificios doentes".

Preocupantes, nessas situacöes, são os surtos graves de doencas
respiratórias, as vezes fatais para pessoas mais sensiveis, que, segundo se
constatou, foram contaminadas pelo ar respirado no arnbiente fechado do
local onde permanecern por determinado perlodo. Urn dos agentes
patogênicos mais perigosos, as vezes encontrado nesses locals, é a bacteria
"Legionella", que provoca uma forma rara e grave de pneumonia, as vezes
fatal para a ser humano.

Os edificios e as prédios modernos dotados de ar condicionado, as quais,
em principio, deveriam garantir condicöes ambientais confortáveis e
saudáveis, não estão imunes a esses problernas. Pelo contrário, a existéncia
de sisterna de ar condicionado parece somente agravar a problerna.

Urn sistema de ar condicionado exige rnanutencao cornpetente e constante,
em estreita obediência as normas técnicas da ABNT e as recomendaçaes dos
fabricantes do apareiho e dos equiparnentos. Caso contrãrio, a próprio
sistema pode ser urna fonte de poluição autônoma e prejudicial.

0 objetivo desta proposição é regulamentar a instalacão e a manutenção de
sisternas e equipamentos de ar condicionado, para evitar que ocorrarn as
problemas citados e, dessa forma, contribuir para a rnelhor qualidade de vida
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das pessoas que trabaiham ou vivem em recintos servidos por ar
condicionado.

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

PROJETO DE LEI No 217/99
Declara de utilidade püblica a Missão Cristã Restauração, corn sede no

Municiplo de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade piblica a Missäo Cristä Restauração,

corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
George Hilton
Justificação: A Missão Cristâ Restauracâo é uma sociedade civil sem fins

ucrativos que está em pleno funcionamento ha mais de dois arios, cumprindo
suas finalidades estatutárias.

Sob a egide dos ensinamentos cristäos, a entidade oferece atendimento
rnédico-psicológico aos necessitados, além de cuidar dos Orfãos, das viüvas e
dos veihos desamparados, promovendo valioso trabaiho de assistência
social, e cooperar corn outras instituiçöes que tenharn objetivos semeihantes
aos dela.

Nada mais justo, portanto, seja a referida entidade elevada a categoria das
reconhecidas de utilidade pUblica.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabalho para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 218/99
Dispãe sobre promocâo "post-mortem" de policial militar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Governador do Estado autorizado a promaver, "post-mortem",

a graduaçâo de 3 1- Sargento, a partir da data de seu falecimento, a ex-cabo
Valéria dos Santos Oliveira.

Art. 20 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
Bancada do PFL
Justificaçao: Diante da crise institucional em que a PolIcia Militar se viu
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envolvida em 1997, quando as praças da corparaçao se rebelaram por
melhorias salariais, é preciso que se faça justiça a uma pessoa que pagou
corn a vida por tentar apaziguar as animos.

Naquele fatidico dia, quando as ânimos estavam exaltados dos dois lados e
urna multidâo de praças caminhava em direção ao prédio do Comando-Geral
da PMMG, que passivelmente seria a paco de grande tragédia, uma pessoa
se destacou e merece todos as nossas encômias.

o Cabo Valério, urn dos integrantes do movimento reivindicatôrio,
momenta de grande Iucidez, subiu numa pequena mureta existente em frente
ao prédio do Camando-Geral para pedir calma e prudéncia aos seus colegas
de farda, na tentativa de evitar urn mal major e possIveis mortes.

Na ocasião, foi atingida mortalmente por urn disparo de arma de fogo.
Chamo a atençâo de meus pares pelo gesto de grandeza, de
campanheirismo de amor a sua corporaçao externado, naquele momento,
pelo Cabo Valério. Pagou corn sua vida, evitando que outras fossem ceifadas.

Assim, é de justiça que esta Casa reconheça a gesto do Cabo Valério coma
gesto de bravura e aprove sua promocão 'post-mortem" a graduaçao de 3 1 -Sargento.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, de Administraçao
PibIica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 219/99
Declara de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária do Bairro Padre

Adelmo, corn sede no MunicIpio de Itabirito.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Assaciação Comunitárja do

Bairro Padre Adelmo, corn sede no Municipio de Itabirito.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3 0 - Revagam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1999.
José Milton
Justificaçao: A Associaçao Camunitária do Bairro Padre Adelmo é uma

entidade civil sem fins lucrativos cuja firn precIpuo é a de auxiliar a
comunidade no tocante a assuntos de interesse comum, coma saneamento,
transporte, saüde e lazer, buscanda a meihoria da qualidade de vida dos
maradores de Itabirito.

Além de buscar soluçöes para as demandas nas areas citadas, a entidade
prioriza acoes que visam a pramoção social, a que estimula a uniaa dos
cidadãos e fortalece as suas reivindicaçaes.
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Em face do exposto e nurna demonstraçao de reconhecimento ao

importante trabalho que a referida Associaçäo empreende, esperamos a
aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame prelirninar,
e do Trabalho para deliberacào, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 220/99
Declara de utilidade pUblica a Fundacäo Francisco Cambraia, com sede no

MunicIpio de Itapecerica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade ptblica a Fundaçao Francisco

Cambraia, corn sede no MunicIpio de Itapecerica.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
César de Mesquita
Justificação: A Fundaçâo Francisco Cambraia tern-se destacado, no

municIpio, entre as instituicöes de incentivo as atividades sociais por meio de
programas educativos, da reduçäo de custos de transmissão e da producâo
jornalistica.

De caráter cultural, educativo e filantrOpico, a entidade funciona ha mais de
dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que nada
recebem pelo exercicio de seus cargos.

Por acreditar nos benefIcios que a fundacão traz ao rnunicipio,
apresentarnos este projeto e solicitarnos o apoio de nossos ilustres pares a
sua aprovaçäo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educacâo, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 150/99, do Deputado Marco Regis, em que solicita seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulaçoes corn a "Folha Areadense", pela
comemoracao de seu segundo ano de fundacao, em 8/3/99. (- A Comissão de
Educacäo.)

No 151/99, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do BDMG pedido de
informaçöes contendo os itens que enumera.

NO 152/99, do Deputado Alberto Bejani, em que solicita seja encaminhado
ofIcio ao Comandante-Geral da PMMG pedindo informacöes sobre as
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exclusöes disciplinares dos praças que participaram do movimento
reivindicatôrio em 1997. (- Distribuicjos a Mesa da Assembléia.)

No 153/99, do Deputado César de Mesquita, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Habitaçao pedido de instalaçao de posto de
atendimento da COHAB no Municipio de Araxá. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

NO 154/99, da Deputada Elaine Matozinhos, em que solicita seja
encaminhado oficio ao Superintenderite da Policia Federal de Minas Gerais
sugerindo que se proceda a investigaçoes para se apurar a possibilidade de
tráfico internacional de muiheres que desempenham atividades relacionadas
corn o telessexo internacional. (- A Corn issão de Direitos Humanos.)

N O 155/99, da Deputada Maria Olivia, em que solicita seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn o Sr. Navantino Alves, que
corn pletara urn centenário de vida em 26/4/99. (- A Corn issào de SaUde.)

NO 156/99, da Deputada Maria Olivia, em que solicita seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacoes corn a Sra. Cândida Corrêa Cortes
Carvalho, pela passagem do 18° aniversário do "Jornal de Luz", do qual é
diretora.

NO 157/99, da Cornissäo de Educaçao, em que solicita seja encarninhado
oficio ao Secretário da Educaçao corn vistas a que sejarn tomadas as
providéncias cabIveis quanto as condiçoes de funcionamento da Escola
Estadual Afonso Pena, conforme relatório da comissão de técnicos da
Secretaria da Educaçäo. (- Distribuldos a Cornissao de Educaçao.)

NO 158/99, da Comissão de PolItica Agropecuaria, soticitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda corn vistas a liberaçäo dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural necessários a execuçao de
projetos analisados pela EMATER e aprovados pelo BDMG. (- A Comissäo de
Fiscalizaçao Financeira.)

NO 159/99, da Comissão de Politica Agropecuaria, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG corn vistas ao envio a esta
Casa da relaçao das barragens construIdas no Norte de Minas, em caráter de
ernergéncia, em 1998, bern corno de informaçöes detaihadas sobre elas. (- A
Mesa da Assernbléia.)

NO 160/99, da Comissâo de PolItica Agropecuaria, solicitando seja
forrnulado apelo ao Superintendente da CODEVASF em Montes Claros corn
vistas a implantaçao de serviços medicos e odontológicos permanentes no
Distrito Agroindustrial de JaIba, no Municipio de JaIba. (- A Cornissào de
Saüde.)

NO 161/99, da Comissäo de Politica Agropecuaria, solicitando seja
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formulado apelo ao Presidente da CEMIG corn vistas a isencâo do ICMS nas
contas de Iuz dos irrigantes do Projeto Jaiba, no Municlpio de Jalba, bern
como a equiparação das tarifas diurnas as noturnas. (- A Comissäo de
Fiscalizaçäo Financeira.)

NO 162/99, da Comissâo de Politica Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Coma nd a nte-Geral da Poilcia Militar corn vistas ao
aumento do nümero de pracas no Projeto Jaiba, no Municlpio de Jalba. (- A
Comissäo de Direitos Humanos.)

NO 163/99, da Comissão de Poiltica Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo aos Presidentes dos Bancos do Brasil e do Nordeste do
Brasil corn vistas a elevaçâo do teto de empréstimo para investimento para o
produtor rural do Projeto Jalba, no MunicIpio de Jalba.

NO 164/99, da Comissão de Poiltica Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da EMATER-MG corn vistas a implantacão de
urn escritório dessa empresa no perirnetro irrigado do Municlpio de JaIba. (-
Distribuldos a Cornissão de Polltica Agropecuária.)

N O 165/99, da Comissão de Politica Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado corn vistas a se evitar o leilão dos
bens do Centro TecnolOgico Instituto de LaticInios Cândido Tostes, alienados
para pagamento de dividas trabaihistas. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

NO 166/99, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulacöes corn os cidadãos e as autoridades de Santa
Luzia pelo transcurso do 307° aniversário de emancipacão politico-
administrativa desse municipio. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

NO 167/99, do Deputado Fábio Avelar, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulacOes corn a Radio Itatiaha pelo lançamento do
"Manual de Jornalismo em Radio". (- A Comissão de Transporte.)

NO 168/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando a transcriçäo nos
anais da Casa do editorial "L'Etat c'est moi", do jornal "Estado de Minas" de
7/4/99. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 169/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacöes corn o Sr. Paulo de Tarso Almeida
Paiva pelos relevantes servicos prestados ao Estado e ao Pals. (- A
Comissão de Educaçào.)

NO 170/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando se oficie ao
Presidente da EMBRATEL para que forneca a esta Casa as informaçöes que
enumera, relacionadas ao servico telefônico internacionat de apelo sexual.

NO 171/99, da Comissão Especial da Seca do Norte de Minas, solicitando se
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oficie ao Presidente da COPASA-MG para que envie a esta Casa a
programação de investimentos em obras de combate a seca e em
saneamento básico no Norte do Estado e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.

NO 172/99, da Comissão Especial da Seca do Norte de Minas, solicitando se
oficie a Secretária Adjunta e Executiva do Conseiho Estadual de Politica
Ambiental - COPAM -, a fim de que preste informacoes sobre as exigências
feitas a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
CODEVASF - relativamente ao licenciamento ambiental do barramento de
São Gregôrio. (- Distribuidos Mesa da Assembléia.)

NO 173/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhada
manifestacäo de protesto contra o Banco Mundial pelos cortes orçamentários
que o Governo Federal vem efetuando por recomendaçäo da referida
instituicao.

NO 174/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhada
manifestacão de protesto contra o FMI pelos cortes orçamentários que o
Governo Federal vem efetuando por recomendacão do referido fundo.

NO 175/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja forrnulado apelo ao
Governador do Estado, corn vistas a quitação dos débitos do Estado corn o
INSS.

NO 176/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado, corn vistas a que seja restabelecida a capacidade de
atendimento do Programa de Atendimento Especial da SETASCAD.

NO 177/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhado oficio a
Organização Internacional do Trabalho, por interrnédio do Ministérlo das
RelaçOes Exteriores, corn vistas a levar ao conhecimento daquela instituição
irregularidades ocorridas na Companhia Vale do Rio Doce. (- Distribuldos a
Cornissão do Trabalho.)

N O 178/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçöes corn o Ministro José Serra pelo seu trabalho
a frente do Ministério da Saüde e, especialrnente, pela portaria que permite
acompanhamento de pessoas maiores de 60 anos nos hospitais que integram
o SUS.

N O 179/99, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja formulado apelo ao
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, corn vistas a que se mantenha em
funcionarnento o posto de saUde localizado na Rua São Tomás de Aquino,
440, na Vila Santa Rita de Cássia.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhada a Comissão de
SaUde, para anátise e posterior deliberação, documentacão enviada pelo
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Vereador José Eduardo Coelho, da Câmara Municipal de Felixlândia. (-
Distribuldos a Comissão de Saüde.)

Comunicacães
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöes dos Deputados

Wanderley Avila, Alberto Pinto Coelho, Bilac Pinto, Luiz Menezes (2), Hely
TarquInio, Mauri Torres e Gil Pereira.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, em

primeiro lugar, de agradecer aos nobres colegas por, ontern, na sessão da
noite, terem derrubado o veto do Governador a Proposição de Lei n° 14.000,
que nada mais é do que urn projeto educativo, sern nenhum custo para o
Estado. Essa medida é comum no Prirneiro Mundo: os velculos de carga
terão que conter, na traseira, o nUmero do telefone de contato. Sabemos que,
na maioria dos acidentes que acontecem nas estradas, sempre ha urn velculo
de carga envolvido. Muito obrigada aos meus nobres colegas, que viram que
essa, realmente, era uma causa justa e se sensibilizaram corn ela.

Outro assunto que me traz aqui, Sr. Presidente, refere-se a urn
requerimento que del entrada, nesta Casa, hoje:

- Lê requerimento em que solicita seja consignado nos anais da Casa voto
de congratulaçoes corn o Ministro da Saide, pelo brilhante trabaiho que está
realizando no ministério e, especialrnente, pela portaria assinada em 7/4/99,
Dia Mundial da Satde, em que é perrnitido as pessoas corn mais de 60 anos
permanecerem acompanhadas nos hospitais que integram o SUS.

Essa medida é muito importante, porque, em geral, o idoso é internado em
urna enfermaria, sern ter pelo menos o carinho de sua familia. Estou,
portanto, entrando corn esse requerimento, devido ao ato do Ministro José
Serra, no Dia Mundial da Saüde.

Tenho outro requerimento, Sr. Presidente, que também tern relacäo corn a
area da saüde.

- Lê requerimento em que solicita seja consignado nos anais da Casa voto
de congratulacOes corn o Dr. Navantino Alves, que completará urn centenário
de vida no dia 26/4/99.

Esse ilustre cidadão é medico e devotou toda a sua vida académica a
pediatria, sendo ele o fundador do primeiro banco de leite humano de Belo
Horizonte e, consequenternente, de Minas Gerais. Tive a honra de ter urna
convivência, e ainda tenho, corn o Dr. Navantino. Quero registrar, nos anais
desta Casa, que o Dr. Navantino Alves veio para Belo Horizonte em 1928,
sendo o primeiro pediatra desta cidade. Em 1932, já atuava na antiga Santa
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Casa, sendo seu primeiro pediatra.

Ha uma histãria interessante que ocorreu em 1936, quando o Sr. Agenor
Nogueira possuIa oito cinemas em Belo Horizonte.

Ele aurnentou o preço do ingresso em 1 tostão, a fim de que, ao final de urn
ano, entregasse ao Dr. Navantino Alves aquele 1 tostão a mais, arrecadado
nos ingressos, para a construção do primeiro hospital pediátrico, que levou o
nome de Elvira Gomes Nogueira, esposa do Sr. Agenor Nogueira. Ao final de
urn ano, foram arrecadados 300 mil contos de réis para a construção do
hospital. Em 1945, adquiriu urn terreno, que foi doado e se localizava atrás do
Parque Municipal, onde foi criado o banco de leite humano, o qua[ depois se
transformou na Fundaçao Navantino Alves.

Queremos registrar a importância do Dr. Navantino Alves na pediatria não
so em Belo Horizonte mas em todo o Estado de Minas Gerais. Gostaria
também de dizer que ele está lUcido, ouve, ye televisão, participa de toda a
vida poiltica e social de Belo Horizonte e está aguardando a chegada do ano
2000.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Deputada Maria Olivia, gostaria
de cumprirnentar V. Exa. por essa homenagem prestada a uma das glórias da
medicina de Bela Horizonte e de Minas Gerais. Acompanhei a trajetôria do Dr.
Navantino Alves desde que me entendo por gente, desde criança em Belo
Horizonte, pois se trata de uma referenda fundamental para a vida social,
cientIfica, académica e médica de nossa cidade. Ele, que criou uma
importante escola de pediatria - cujos trabalhos tern continuidade por meio de
seu filho -, é uma das pessoas mais queridas e respeitadas em Belo
Horizonte.

Portanto, é urna homenagern justa que se faz a urn homern que dedicou a
sua vida a urn ideal, e que, ao longo de todos esses anos, trabalhou corn
afinco nâo sO na clinica médica, atendendo diretamente as crianças de Belo
Horizonte e de Minas Gerais, mas como urn "institution builder", pessoa que
construiu instituiçOes, que desenvolveu projetos mais definitivos, que
garantem sua permanência entre nOs.

Por tudo isso, pelo trabalho desenvolvido corno medico e pelas instituiçOes
que criou, pelos seguidores que treinou e continuam sua obra, a Dr.
Navantino merece todo a nosso respeito, todo a nosso carinho e a nossa
homenagem. Parabéns a V. Exa., Deputada Maria Olivia.

A Deputada Maria Olivia - Obrigada, Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputada Maria Olivia, gostaria de

cumprimentá-la pela iniciativa de lembrar a pessoa do Dr. Navantino Alves,
como medico de reconhecida competéncia, e cidadão com valores éticos e
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morais que nós, mineiros, muito apreciamos. Falo do Dr. Navantino corn
muito respeito e muito carinho, por ter sido vizinho de meu pai, tarnbém
medico. Apesar da diferença de idade entre Os dois, algo em tomb de quatro
ou cinco anos, urn corn 90 e outro 95, o Dr. Navantino era o grande animador.
Meu pai passou por urn processo de doenca que o levou ao falecimento. 0
Dr. Navantino sempre tinha aquele espIrito elevado, prOprio das pessoas de
muito boa formação e born caráter.

Então, Deputada Maria Olivia, associo-me a essa hornenagern prestada a
esse grande medico, a esse grande brasileiro, a esse grande cidadäo.

A Deputada Maria Olivia - Muito obrigada, Deputado Mauro Lobo.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
• Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta tarde,

gostaria de tecer alguns comentários, para que possarnos fazer urna
avaliaço de alguns pontos irnportantes na açâo polItica do Governador do
Estado, Dr. Itamar Franco. E o faco, rernernorando alguns pontos de quando
o atual Governador era o Presidente da RepOblica. Exatamente em abril de
1993, S. Exa. o Presidente da Reptiblica lançou esse livrete, chamado
"Principios, Metas e Acaes Básicas", em que, corn uma reuniäo ministerial no
Palácio do Planalto, expunha as principals diretrizes politicas e econOmicas
de seu governo.

Vou citar alguns trechos desse livro. Inicia-se assim: "A filosofia politica que
predominava a partir de 1930 e que, de alguma forma, predominou durante
muito tempo em nosso Pals era a de que ao Estado cumpria reger o processo
de desenvolvimento e arbitrar os conflitos entre os agentes econômicos.
Quando, em nome de novas realidades internacionais, decidiu-se retirar o
Estado da direcão da economia, descobriu-se que ele já näo se encontrava
a. Algurnas empresas estatais, mais bern conduzidas, podiam exibir ëxitos,
enquanto outras so contabilizavam prejuizos. E a iniciativa privada, muitas
vezes submetida ao acicate do irnediatisrno, não era privada assim, pois
dependia de favores governarnentais e, em muitos setores, era subsidiada
direta ou indiretamente pelo Estado.

Sabem os senhores corno nos foi difIcil explicar aos aliados sinceros de
uma vida inteira as razöes que nos impunham privatizar empresas estatais,
como a Companhia SiderUrgica Nacional, de Volta Redonda, e da mesma
maneira promover sua aprovação pelo Congresso, e sancionar leis como a
dos portos."

Continua o Sr. Presidente: "A independência dos três Poderes, que respeito
e sempre respeitarei, näo me inibe de sugerir ao Congresso, por intermédio
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dos Lideres do Governo, as modificaçoes que a experiência no exercIcio do
Poder Executivo me recornenda."

Talvez, o Sr. Governador não se tenha lembrado desse comprornisso de
"respeito e sempre respeitarei" os outros Poderes, quando tivernos o famoso
processo da escolha da direção desta Casa.

Nessa mesrna reunião, houve urn pronunciamento do Ministro da Fazenda
a época, Sr. Eliseu Resende, que falava sobre o Prograrna de Estabilizaçâo
Econômica, o Programa de Incentivos Setoriais da Economia e o Programa
de Combate a Forne e a Miséria - Medidas de Natureza Social. Corn relaçäo
ao programa de desestatizaçao...

0 Deputado Joâo Leite (em aparte)* - Urna vez que V. Exa. já está
passando para o segundo ponto, gostaria que me concedesse urn aparte. E
so para dizer que nào tenho divida da importância desse documento, do
entáo Presidente Itamar Franco, que V. Exa. resgata, corn essa citação da
importãncia da autonomia dos Poderes, porque se pressupOe, no pacto
federativo, o que S. Exa., a época Presidente e atualmente Governador, nele
defendeu corn tanta ênfase: pacto federativo também é autonornia dos
Poderes. Mas, infelizmente, V. Exa. lembrou muito bern, esse pacto federativo
foi abalado em nosso Estado, corn a total submissão da Assembléia
Legislativa aos ditames, ao interesse do Governador, que se esqueceu
totairnente desse docurnento que apresentou a Nação em 1993. Nesse ponto,
estou acompanhando atentamente e corn muito cuidado esse brilhante
depoimento e esse resgate que V. Exa. faz.

0 Deputado Mauro Lobo* - Obrigado, Deputado. Sobre o problema da
desestatizaçao, continua o Ministro: "0 Governo está empenhado em arnpliar
e acelerar o Programa de Desestatiza(;ao, para a redu(;ão imediata da divida
pUblica interna e a realizaçao de investirnentos nos campos prioritários da
saUde, ciência e tecnologia, da segurança pUblica e do meio ambiente.

Para tanto, serâo adotadas as seguintes medidas:
a) alienaçao imediata da participaçâo minoritária direta e indireta da União

em mais de mil empresas;
b) aceleraçao do processo de privatizaçäo das empresas incluIdas no

Programa Nacional de Desestatizaçao, cornpreendendo as empresas estatais
dos setores siderUrgico, petroqulmico e de fertulizantes, e empresas dos
setores de transporte, minas e metalurgia;

c) ampliaçäo do processo corn a venda de açOes de empresas de grande
porte nos setores da infra-estrutura da energia, comunicaçöes, minas e
metalurgia, a saber:

c.1 - privatização total, corn transferência de controle de empresas de

A
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distribuição de energia elétrica - Light e Excelsior -, já prevista no respectivo
pragrama;

c.2 - solicitação ao Congresso Nacional para abertura de capital e alienaçao
de acoes de empresas não estrategicas.

Ao mesmo tempo, será proposta ao Congresso Nacional legislação que
permite a ampliaçâo da participacão do capital estrangeiro em empresas não
estrategicas e a utilização de recursos provenientes da venda das açöes para
amortizacão da dIvida mobiliária federal, em sua parcela correspondente a
tItulos em poder do püblico".

Cam relaçäo a dIvida externa, diz ainda a relatOrio do Ministro nesta reuniâo
do Presidente cam as Ministros: "0 Brasil concluiu acordos bilaterais da
divida corn quase todos as palses, em funcao do acordo básica corn a Clube
de Paris, e vem cumprinda, pantualmente, as campramissas assurnidas.

Par isso mesma, no momenta em que a Governo Federal se esforça para
abter a equilibria das contas pCiblicas e pracede a urn vigarasa prograrna de
alienacãa de ativas para reducãa de seus passivas financeiros, nãa podemas
deixar de cantar cam a colaboraçàa dos agentes do rnercada financeiro.

Na próxirna semana, estarei em Washington, apresentanda a Prograrna de
Estabilização Econômica do Governo Federal, nas linhas gerais aqui
descritas, a fim de que as paIses industrializados, as Agendas Internacionais
de Desenvolvimento e a Fundo Monetário lnternacianal tomem conhecimenta
dos esfarços desenvolvidos pelo Brasil para a saluçãa dos prablemas
econômicas e sociais.

0 Governo salicita, mais urna vez, a apaio do Congressa Nacional e dos
Gavernadores para que se aprave, cam a possivel brevidade, a prajeta de lei
que estabelece a ralagem das dIvidas dos Estadas, nas condiçoes da
mensagern do Executivo, para a equacianamenta dos passivas financeiros
nacianais e para a Pragrama de Estabilizaçâo da Economia".

Quanta a esse aspecta, gastaria de lembrar que a prapasta do Governo, a
épaca, era a financiamento de 20 anas, a juras de 9%. Dentra do Programa
de Incentivos Setoriais da Economia, gostaria de enfacar urn deles, que é a
Pragrama Emergencial de Financiamenta a Habitaçäa. Par sinai, nesta
semana, urn grupo de sem-casa de Santa Luzia esteve aqui para trazer a sua
situaçâa e solicitar a apaia desta Casa as suas reivindicacöes. Diga que a
prabiema habitacianal, principalmente para a classe que ganha ate trés
salários minimos, era uma preacupacao que tivemos a épaca em que eu era
Secretário da Habitaçâo do Gaverno Hello Garcia. Pudemas acompanhar
muita bern esse pracesso em Brasilia. Diz a Ministro: "A priaridade do
pragrama habitacional resulta da necessidade de geração de empregas, de
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oferta de maradia para as grupos saciais de baixa e media rendas, além dos
efeitos multiplicadores na ecanamia.

0 piano se destina ao atendimento da populaçaa brasileira de baixa renda,
ate trés salários minimos; renda media baixa, de trés a aito salários mInimas;
e classe media, mais de alto salários minimas.

Para a execuçao desse piano, são destacados recursas da ardern de
US$2.600.000.000,00r'.

Chamo a atenção dos Deputados para esse valor. Pensou-se em aphicar
em urn praza curta, de urn ano e meio, US$2.600.000.000,00 em habitação
popular, sendo US$617.000.000,00 destacados para a pragrama destinado a
popuiação de baixa renda, US$507.000.000,00 a populaçâo de media baixa
renda, e US$1 .500.000.000,00 a classe media.

Os recursos destinados aa primeiro subprograma, de US$61 7.000.000,00,
seriam originarios do Imposto Pravisôria sabre Mavimentaçao Financeira. Era
a CPMF da épaca, chamada JPMF.

0 segundo subpragrama teria a seguinte carnpasição para financiamenta:
US$103.000.000,00 pravindas do IPMF; US$14700000000 do Fundo de
Desenvolvirnenta Social; e US$257.000.000,00 pela emissãa de letras
hipotecárias da Caixa Econômica Federal calacadas junta aos agentes do
Sistema Brasileiro de Paupança e Empréstimo, corn a utilização de recursas
do Depósito Especial Remunerada.

o terceiro subpragrarna, destinada a classe media, seria financiada cam
recursas da caderneta de poupança e de autras captaçöes financeiras junta
aa mercado pelas agentes do Sistema Brasileiro de Paupanca e Empréstirno.

Cam issa, pretendia-se a seguinte: construçãa de 233 mil residéncias,
rnelhoria e urbanizaçaa de 205 mil residéncias, moradia para 438 mil familias,
carrespandenda a 2.220.000 pessoas, e criaçãa de 345 mil ernpregas diretos
e 1.380.000 indiretos.

Voltanda a leitura do dacumento do Ministra: "Coma se depreende da
exposiçaa do Piano de Emergéncia de Financiamento a Habitação, tarna-se
impresdindivel ao seu sucesso a apravaçãa, pela Cangresso Nacianal, corn a
brevidade passIvel, do prajeta de lei que institui a Imposto PravisOrio
Financeiro."

0 Deputada Amilcar Martins (em aparte) - Eu estava ouvindo a sua fala e
me parece extremarnente importante tada a conteida desse seu
pranundiamento feita hoje, na tribuna da Assembléia Legisiativa. Mas eu
gastaria que V. Exa. confirmasse. V. Exa. leu urn documenta sabre urn
pragrama de privatizaçöes do Gavernador ltarnar Franca quanda era
Presidente da RepUblica? V. Exa. se referiu a issa?
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o Deputado Mauro Lobo - Exatamente. Está escrito aqui, no livro.
o Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Eu gostaria de saber: V. Exa.

falou alguma coisa sobre energia elétrica?
o Deputado Mauro Lobo* - Sim, ele se referia a privatizacäo imediata das

empresas distribuidoras de energia elétrica, ESCELSA, do Espirito Santo, e
Light, do Rio de Janeiro.

o Deputado Arnilcar Martins (em aparte) - Vejo aqui o nosso relator da CPI
da CEMIG e acho que essa pode ser uma contribuicào muito importante para
esse trabalho que estamos desenvolvendo na CPI sobre a venda de parte
das açães da CEMIG. Eu gostaria que V. Exa. desse grande ênfase a esse
trecho do seu pronunciamento e que levasse a ci da CEMIG, como sua
contribuiçào, esse documento, que me parece ser extremamente importante
para a continuaçào dos nossos trabathos naquela CPI.

So para terminar minha rápida intervencão, a privatizaçâo da Companhia
Siderürgica Nacional e de outras empresas ocorreu em que época? Gostaria
que V. Exa. nos falasse isso e termino cumprimentando V. Exa. pela enorme
contribuicão que está dando hoje a este Plenário.

o Deputado Mauro Lobo - Pois nâo, Deputado, deixarei a sua disposicao
essa publicacào do prôprio Governo.

o Deputado Antonio Andrade (em aparte)* - Estou vendo que o Deputado
Amilcar Martins está muito preocupado corn a CPI da CEMIG. Está querendo
fazer uma comparação entre o que aconteceu na época em que Itamar era
Presidente e o que aconteceu na ocasiäo da doacäo que o Governo do
Estado fez a "Southern", firma americana. Não foi urna venda. Naquela
época, o Governo pediu urna autorizacao a Assembléia para vender as acoes
e burlou essa autorizacäo, fazendo o acordo de acionistas e passando o
controle acionário da CEMIG para essa firma americana. E uma preocupaçao
muito grande. 0 Itamar, talvez, na epoca, tenha feito a privatizacão da CSN e
de outras em seu mandato, mas, quando foi Presidente da RepUblica, não fez
nenhuma doaçao a nenhuma firma americana.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Não quero tomar o tempo de V.
Exa., mas, se me permite, o Deputado AntOnio Andrade está equivocado.
Estou na CPI da CEMIG imbuido do espirito de averiguação.

Tenho procurado dar a minha modesta contribuição pessoal na averiguacão
do objeto que se coloca em pauta - mas sem espirito pré-concebido e sem o
relatOrio preparado. Não participo de uma farsa que já tern o resultado
preparado de antemäo, como OUVi Os pronunciamentos de vários Deputados
membros da CPI. E preciso que se diga isso para que todos Os Deputados da
Casa e toda a populaçâo de Minas Gerais saibam. Nâo estou pronto para
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participar de uma farsa, mas, sim, para participar de uma investigaçâo.

o Deputado Mauro Lobo* - Não you entrar muito no mérito do programa
habitacional, mas quero dizer o seguinte: o Pals está realmente precisando
de prograrnas sociais sérios, conseqüentes e que sejam levados a termo.
Esse seria o maior programa habitacional do Pals, mas ficou apenas na
intençäo. Inclusive, Os recursos do IPMF arrecadados corn a vinculação de
20% a habitação, em aperias dois rneses, janeiro e fevereiro de 1994, nunca
foram destinados a habitaçäo popular, conforrne previsto na própria emenda a
Constituiçao.

Srs. Deputados, estou falando isso apenas para lembrar alguns fatos. Cabe
aos Deputados fazer a devida avaliaçâo e cornparaçao corn os dias atuais -
minha intençao é apenas essa. 0 atual Governador pode ate ser contra o
processo ou a forma corno estâo sendo realizadas as privatizaçOes, mas
quando Presidente defendia esse processo. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna nesta tarde de hoje para
trazer a este Plenário levantamento feito pelo Governador do Estado acerca
da situação financeira de Minas, especialmente do encontro de coritas entre o
Governo Federal e o Estadual. Quando ouvirnos do Governo Federal que
gostaria de fazer urn encontro de contas corn o Estado, percebemos - por
urna certa experiência, talvez ate nâo minha, mas das pessoas corn quern
temos conversado e debatido sobre Os assuntos hoje relacionados corn as
finanças püblicas do Estado de Minas Gerais -' nessa intenção do Governo
Federal uma estrategia clara de que Os Estados - e é bern possIvel que
grande maioria dos Estados - hoje näo tenharn condicOes de, na verdade,
fazer esse propalado encontro de contas.

Mas qual, Srs. Deputados, nâo foi a surpresa - talvez por ironia do destino -
de saber que Minas, através do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
conseguiu fazer, sirn, esse levantarnento e, portanto, dernonstrando quern é
credor de quern. Vejam, Srs. Deputados, nOs, sirn, somos credores do
Governo Federal. Esses levantarnentos estäo de posse do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais - e este Deputado, através da Cornisso de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária, estará convidando o Sr. Presidente
do Tribunal de Contas para aqui estar conosco, mostrando e revelando esses
dados que, sern düvida algurna, transformarn essa etapa da situaçäo
financeira do Estado de Minas Gerais em relaçäo ao Governo Federal, pois
ficou dernonstrado que Minas hoje 6 credora do Governo Federal.
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Mas, Sr. Presiderite, mais que isso, abordaria aqul urn aspecto politico
novo.

Na verdade, acho que todos nós, agentes püblicos politicos ou nâo,
devemos reconhecer que podemos, a partir de Minas, criar urn
comportamento püblico urn pouco diferente.

Quando o Governador Itamar Franco, de 68 anos de idade e cabelos
brancos, ex-Presidente da Repüblica, ex-Senador, ex-Prefeito de Juiz de
Fora, disse que näo iria ao encontro do Presidente da RepUblica, sabia que
não adiantaria urna reunião sern pauta definida, apenas para dar satisfaçöes
ou tirar fotos e não resolver objetivamente nada. Foi isso exatamente que
aconteceu. Não se resolveu absolutamente nada. 0 Sr. Itamar Franco estava
absolutamente convicto de que, sem uma pauta definida, essa reunião corn o
Presidente seria inócua, corno, na verdade, o fol.

Al, alguns poderiarn dizer: Was por que foram 16 Srs. Governadores,
pessoas da mais alta estirpe deste Pals?" Porque, infelizrnente, esse tipo de
prática polItica ainda existe. E quais são essas práticas politicas que
precisamos começar a rever? A prática poiltica, especialmente, da
irresponsabilidade adrninistrativa. Talvez, hoje, liderados pelo nosso
Governador Itarnar Franco, estejamos diante de uma grande possibilidade de
mod ificá-las.

Quando o atual Presidente da Repblica assumiu o seu primeiro mandato, a
situacão macroeconômica do Brasil era de estabilidade. E, hoje, sentimos
uma situação absolutamente diversa. Não preconizo, não quero ser
apologista da verdade, mas, se o Presidente da Reptblica tivesse utilizado
seu tempo para fazer, corn o Congresso Nacional, as reformas necessárias, a
nossa situacão, hoje, poderia ser exatamente outra. Mas, ao contrário,
preferiu, sem düvida algurna, ter como objetivo principal a sua reeleicão, o
seu projeto pessoal de governo. E é uma forma diferente que o Governador
Itamar Franco quer mostrar aos mineiros.

Quando assumiu, recebeu urn governo débil, corn as contas totalmente
atrasadas, urn governo absolutamente inadimplente. E o que fez o
Governador? Mostrou a sociedade mineira e a sociedade brasileira a verdade
nua e crua e disse que Minas não compactuava corn essa situação de caos
administrativo completo.

Então, Sr. Presidente, quero aqui enaltecer esses dois fatos
importantIssimos. 0 primeiro, esse encontro de contas, que mostra que, hoje,
Minas é credora do Governo Federal e que, portanto, podemos agir dentro da
fé püblica e, se for o caso, dentro da lei e da ordem. Em segundo lugar,
mostrar o comportarnento do Governador, que, sem dtvida alguma, está
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absolutamente lücido, absolutamente convicto de que e preciso mostrar, não
sO a Minas mas ao Pals - e é isso que corneça a fazer nesta semana -' que
temos de adotar urn novo modelo econOmico, pois o modelo econOmico
existente já fez água e não tern condiçOes de dar uma nova alternativa ao
Pals. Dialogar o qué corn o Presidente da RepUblica, se ele insiste no seu
modelo econOmico, se ele insiste na sua forma imperial de ver as coisas?

Portanto, Sr. Presidente, sem dOvida alguma, a cruzada que fará dernonstra
que o Governador ltamar Franco, hoje, é a grande depositário das
esperancas do povo mineiro e do povo brasileiro.

0 Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Márcio Cunha,
gostaria de parabenizá-lo por trazer esse tema a esta Assembléia, e apenas a
ele agregar duas questOes importantes, dois acontecimentos que
demonstram e acrescentam aos argumentos de V. Exa. a necessidade de se
fazer esse encontro de contas e questionar práticas administrativas
irresponsáveis, tanto do atual Governo Federal quanto do ex-Governador do
Estado, que são a CPI da CEMIG e a CPI dos Fundos, que investigam acOes
do ex-Governador Eduardo Azeredo. Hoje, na CPI dos Fundos, foi feita urna
demonstração, pelo Secretário Manuel Costa, de que quase todo esse
dinheiro, R$384.034.972,68, fol retirado do Caixa do Estado, dos Fundos,
remetido para a conta ünica e gasto em outras coisas - que vamos apurar na
CPI - após as eleiçoes, nos trés Oltimos meses de governo.
Coincidentemente, todo esse dinheiro evaporou dos Fundos nos trés Ultimos
meses. E preciso que essa prestacäo de contas seja feita aqui tarnbém, no
Governo do Estado.

E, por firn, a questào da CEMIG, que tenho acompanhado, espantado pela
forma como foi feita a transaçao. Foi uma verdadeira negociata a venda da
OEM 1G. 0 Deputado Amilcar Martins está irritado corn a CPI, se ja não estiver
querendo dela sair. Solicito da Mesa mais uma vaga para a Partido dos
Trabalhadores, porque a que Ia aconteceu é sério e precisa de investigaçao.
Muito obrigado.

0 Deputado Arnilcar Martins (em aparte) - Bern, depois de cumprido a seu
papel, ate corn seu brilhantismo habitual e seu esforço pessoal, que conheço
tanto, ainda dos tempos da Oãmara Municipal, o Deputado Rogério Correia
vem prestar serviço ao Governo, mostrando-Ihe obediência, apesar de a

rd Governador nao se encontrar em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pals se
encontra em seu "road show": ele está por al afora num "circo de cavalinhos".
Mas não se preocupe, Deputado, porque as seus auxiliares vão avisá-lo de
que seus seguidores aqui estão, tentando continuar esse trabalho de
confundir a opinião püblica de Minas Gerais.
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Quero dizer a V. Exa., de quern posso esperar mais, pois o conheço ha

vários anos, que vejo que V. Exa. faz esse esforço enorme, mas poderia
tratar de assuntos mais sérios do que dessa história de encontro de contas.
Enfim, esta Assembléia tern rnatérias rnais graves, mais sérias para cuidar.

o Deputado Rogério Correia, a quem eu conheco de outros carnavais, é
useiro e vezeiro em insultar as pessoas, em desrespeitá-las, e referiu-se
sobre a rninha participacão na OF! da CEMIG. Tenho tido uma participacäo
dentro da minha capacidade pessoal e me empenhado em dar a possIvel
contribuicão para o esciarecimento dos fatos. Acho que meus colegas, que
fazem parte da CPI, podem atestar minhas palavras. 0 próprio Deputado
Rogérlo Correia, que gosta de ficar "peruando" por au, também sabe desse
nosso trabaiho, de maneira que quero dizer que dele näo espero rnuito
porque está investido no novo papel, que Ihe é atribuido, de "neonewUsta",
"neo-itarnarista", tendo novas tarefas, tais como defender coisas
indefensáveis. Ele está fazendo urn esforco enorme para defender uma
aposentadoria precoce, vergonhosa, mas está conseguindo se vestir desse
novo papel e, corn a sua capacidade pessoal e o seu brilhantismo, que todos
conhecemos, vai em frente. Mas, por sua trajetOria de ruptura e ate de
desrespeito as pessoas, dele não posso esperar muito mais do que isso.

Mas a V. Exa. faco urn apelo, porque sei que é capaz de dar uma grande e
importarite contribuição a esta Assembléla. Defender essa coisa meio maluca
de encontro de contas e essas viagens extemporaneas do Governador todos
sabemos que é uma vergonha para Minas Gerais.

o Deputado Márcio Cunha - Gostaria apenas de lembrar ao Deputado
Amilcar Martins que Gregôrio de Matos Guerra disse que "a parte sem o todo
não é parte, e o todo sem a parte nao é todo". For isso, quando o Brasil val
mal, Minas também vai mal. Entäo, é obrigacao nossa, sim, lutar para que o
Brasil esteja bern e para que, em conseqüência, Minas também esteja bern.

o Deputado Antãnio Andrade (em aparte)* - Deputado, ouvi atentarnente as
suas palavras, quando disse que o Presidente da Repüblica, por causa de
sua reeleição, deixou de fazer as reformas necessárias. V. Exa. disse que
todo o mundo sabia que elas precisavam ser feitas e que ele nâo as fez
porque estava preocupado simplesmente corn a reeleiçào, que ele conseguiu
tudo do Congresso, inclusive a própria reeleição, e que so não fez as
reformas porque nâo quis.

Mas o que ocorreu corn o Fresidente da Repciblica ocorreu tarnbém em
Minas Gerais, sem sombra de düvida. For isso, fomos contrários a reeleiçäo.
o PMDB de Minas lutou contra a reeleiçäo, porque sabIamos o que iria
ocorrer, como de fato ocorreu.

237
Em Minas, também as reformas não foram feitas. Quando chegamos, as

folhas de pagamento estavam quase atingindo 100% da arrecadaçäo do
Estado. Como o Deputado Rogério Correia disse muito bern, no caso dos
fundos, foi feito urn arranjo, urn desmando dentro do Governo, transferindo
recursos que eram intransferiveis para o caixa ünico do Estado. Infelizmente,
essa reeleiçäo foi altamente maléfica, tanto para Minas quanto para o Pais.
Muito obrigado.

0 Deputado Márcio Cunha - Muito bern. Quero agradecer e, por ültimo, já
dar urn tOpico frasal do meu prOximo discurso. V. Exa., meu LIder, lembra dos
malefIcios provocados pela reeleiçao do Fresidente Fernando Henrique
Cardoso. Hoje, fiz urn juizo a esse respeito: sou contra a reeleição. Sou
contra, por exernplo, a reeleiçao do atual Prefeito de Belo Horizonte, Célio de
Castro. Ele contou conosco, do PMDB, nas Ultimas eleiçoes e, hoje, refaz o
seu Governo esquecendo-se de nosso partido. Portanto o FMDB terá
candidato prOprio nas próximas e!eiçOes, e eu sou contra o instituto da
reeleiçao. Muito obrigado, Sr. Fresidente.
* Sern revisâo do orador.
• Sr. Fresidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Fresidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

nos ültimos quatro anos tivemos urn Governo de faz-de-conta neste Estado.
o Governo fez de conta que estava fazendo a meihor educaçao do Brasil, e,
ao final, vimos que nern o repasse dos valores do FUNDEF, referente aos
meses de outubro, novernbro e dezembro, foi feito para os municipios. E born
que se diga que isso se caracterizou como uma apropriaçäo indébita, uma
vez que, sendo o Fundo de Manutençao e Desenvolvirnento do Ensino
Fundamental e de Valorizaçao do Magistério urn fundo vinculado, esses
recursos eram dos municIpios, e, em hipótese alguma, o Governador poderia
t6-los usado em sua campanha.

Ontem, eu aqui näo estava, por causa da posse no Centro Integrado de
Desenvolvimento Social, mas nao perdi nada, porque o que aconteceu foi urn
grande espetáculo de mentira, onde se tentava provar que o näo-repasse
aconteceu em razáo de professores da rede estadual terem sido colocados a
disposiçâo dos municipios, em regime de adjunçâo; seria, assim, um encontro
de contas o que o Estado estaria fazendo. Isso não estava previsto na
adjunçâo nern na lei do FUNDEF. 0 que tivemos aqui, ontem, foi uma
confissão do Secretário de que, realmente, a educaçâo praticada nestes
ültimos quatro anos foi uma educação de faz-de-conta. Faz de conta que se
fazia educaçao, faz de conta que nâo havia aluno algurn fora da escola,
enquanto a realidade era outra. Tivemos, nestes Ultimos quatro anos, o
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sucateamento do ensino püblico, em favor do ensino privado.

Ontem, tivemos aqui mais urn capItulo dessa novela do faz-de-conta. A
saide não ficou fora desse jogo de faz-de-conta. Gastaram-se milhöes e
milhöes em recursos dos cofres estaduais para tentar mostrar, através da
propaganda, que Minas estava praticando uma gestâo de saide de Primeiro
Mundo. 0 que vIamos chocava-se corn toda essa propaganda, que repetia
uma rnentira 100, 200, 300 vezes por meio das redes de televisäo, radios e
jornais, tentando mostrar que a saUde de Minas era de Primeiro Mundo.
Assistirnos a crise do côlera, aos problemas cada vez maiores de
atendimento de primeiros socorros e de emergencia em todo a Estado, o que
mostrou claramente que a saüde era de faz-de-conta.

Fez-se de conta também, no Governo anterior, que se valorizava o servidor
püblico. Tivemos urn Governador que, durante quatra anos, nem uma vez
sequer sentou-se corn a funcionalismo para negociar a situação deles.
Assistirnos, no final do Governo, ao atraso dos salários e do décirno-terceiro.
E, agora, querem jogar a responsabilidade para a atual Governo.

Tivemos urn jogo mais grave de faz-de-conta nesse Governo. Tivemos urn
Governador que fazia de conta que era honesto, que fazia de conta que tinha
preocupacão corn a austeridade e corn a seriedade na aplicação dos recursos
püblicos. Vimos bern claramente, nas falas do relator da CPI dos Fundos, que
quase R$400.000.000,00 foram desviados de fundos e recursos vinculados.
Quais foram eles? 0 FUNDEF, de que ja falei; o Fundo Penitenciário, de que
foram desviados R$22.000.000,00, e houve também urn repasse federal do
SUS. Vejam a crise em que se encontram hoje as estabelecimentos
carcerários de Minas Gerais. Mas o jogo do faz-de-conta mostrau-se mais
cruel no não-repasse do Fundo da Crianca e do Adolescente, que tambérn
mostrou claramente que a polItica desse Governo não era séria, que &e tinha
urn discurso que não correspondia a prática.

Mais que isso, minhas senhoras e meus senhores, tivemos, no mês de
dezernbro, uma antecipacão de R$108.000.000,00 do ICMS da água e da
energia. Para pagar servidores e pequenos fornecedores? Não, para pagar as
grandes empreiteiras que, de alguma forma, financiaram campanhas
eleitorais. Penso que esse faz-de-conta de seriedade e honestidade näo
convenceu. Talvez nâo fosse o Governador que estivesse governando; talvez
fosse o grupo do Hélio Garcia que estivesse rnandando, enquanto a
Governador cuidava da sua colecào de tampinhas e nâo fazia realmente o
que era fundamental: governar o Estado de Minas Gerais.

Hoje, Itamar Franca reconhece a moratOria e a incapacdade de pagar urn
acordo irresponsável feito par urn Governo irresponsável. 	 E,
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contraditoriamente, a próprio Governo passado assumlu perante esta Casa,
em mensagern enviada, a impossibitidade de cumprir o acordo assinado. 0
que está fazendo Itarnar Franco é reconhecer a faléncia, a incapacidade e a
mentira de urn Governo que, durante quatra anos, tentou enganar Minas
Gerais e as mineiros.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Deputado Durval Angelo,
quando você falava dos desvios dos fundos para a caixa (mica do Governo,
imaginei que seria lembrado também o desvio de R$20.000.000,00 do
FUNDERUR para o caixa ünico. Esse dinheiro também desapareceu.

Esses R$20.000.000,00, vindos do PrO-Fioresta para a FUNDERUR, tinharn
sido carimbados, para que atendessem, especialmente, a Norte de Minas, a
Jequitinhonha e a Mucuri, ou seja, as regiöes pobres, carentes e
extremamente necessitadas de ajuda para a agricultura e para Os pequenos
produtores. Em uma reunião, nesta Casa, de urna comissâo que discutia os
problemas da seca do Node, do Mucuri e do Jequitinhonha, tivemos a
presença do Diretor do BDMG, que falou, corn todas as letras, desse dinheiro
que foi para a caixa 1, mas que näo se sabe onde está hoje. Esse dinhetro
existiu apenas na contabilidade do Banco, rnas näo existiu de fato. NOs
escutamos, ainda, urn representante da EMATER falar sabre aqueles que
acreditaram, coma eu acreditei, que haveria verba e que haveria recursas
para as pequenas agricultores. Disse que, para receberern urn empréstimo de
R$3.000,00, de R$4.000,00 ou de R$5.000,00, alguns agricultores já haviam
gasto ate R$600,00 na preparacaa da papelada. Então, isso foi uma ilusâo e
urn abuso cometido contra a pequeno lavrador, que é aquele que mais
necessita do Governo, do poder pUblico e da polItica püblica. Esse dinheiro
do FUNDERUR desapareceu ao toque rnágica do fim do ano, da época das
eleicöes, e näa se sabe coma e onde está, mas, na verdade, prejudicados
ficaram as mais pobres, as agricultores e aqueles que estãa suando para
conseguir rnanter as suas familias e suas vidas.

0 Deputado Durval Angelo - Já que a nobre colega lembrou-nos da questäo
do FUNDERUR, deva dizer que é alga que clama aos céus e que rnastra que
esse Governo fez apropriaçâo indébita, ou seja, roubou. Quando disse aqui
sabre a camburâo, no inIcio da convocacãa dos ex-Secretários, eu nãa
estava errado. Gastaria de lembrar alga mais. V. Exa. acompanhou a questão
das barragens do Vale do Jequitinhonha e Ia esteve corn a comissäo da
Assembléia. As barragens foram feitas pela COPASA e pelo Gaverno do
Estado. V. Exa. podia mostrar a situacáo delas, que foram superfaturadas. V.
Exa. constatou a não-existéncia das barragens, as vazamentos e a água
imprópria para ser consumida, porque näo hauve alguns cuidados básicas.
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Havia recursos destinados a construir urn nümero "x" de barragens, rnas
apenas metade fol construlda, corn os mesmos recursos. Assistirnos pela
televisäo e ouvimos pelo radio propagandas, utilizando-se de artistas
mineiros, para tentar rnostrar a redençào do Vale do Jequitinhonha, devido a
construçäo das barragens. V. Exa., que é da região do Mucuri, sabe muito
bern que isso era urna falácia, urna mentira pregada a Minas Gerais, que nâo
se corn provou.

Hoje, gostaria de elogiar, mais urna vez, a atitude de prorrogaçäo da
rnoratória, decretada pelo Governador Itamar Franco ao Governo Federal.
Näo se pode pagar a divida, ern prejuIzo ao salário dos servidores e em
prejuizo as polIticas soclais do Governo. lsso é rnuito importante. Hoje, mais
do que nunca, esta Assembléia, através do Presidente Anderson Adauto,
tomou urna medida importante, exigindo o cumprirnento da Constituicão
Federal. Trata-se do encontro de contas dos Governos Federal e Estadual, a
respeito da questão do INSS. Por que o Governo anterior nào fez isso? Por
que ele não levantou essa questâo? Porque ele não defendia os interesses
de Minas Gerais. Porque ele era subserviente a polItica neoliberal do Sr.
Fernando Henrique Cardoso. Ele não reagiu em momento nenhum. 0
Governo era fraco e dernonstrou essa fraqueza na negociação corn o
Governo Federal e na questâo do conflito corn a Policia Militar.

E, hoje, vêrn-me corn hipocrisias, criticando a anistia do Governador Itamar.
Foram eles que causaram esses problemas ao fazer a politica que sernpre
flzeram, dando aumento diferenciado aos Oficiais em detrimento da maioria
da tropa. Se ha urn culpado da crise da policia, ele é o ex-Governador
Eduardo Azeredo, que fol irresponsável. Enquanto a greve estourava, ele
chorava pelos corredores do Palácio e cuidava de sua coleção de tampinhas,
ao invés de se preocupar corn a crise de Minas Gerais. Houve necessidade
de o Cardeal-Arcebispo de Belo Horizonte vir negociar, junto corn outras
entidades, porque o Governador já nâo tinha espirito, nem moral, nern
autoridade para negociar corn a tropa. E, hoje, vêm criticar essas questoes de
urn Governador que dernonstrou, o tempo todo, fraqueza, falta de comando e
pouco ou nenhurn zelo para corn o serviço pt:iblico. E isso que essa CPI quer
apurar. A CPI da CEMIG quer deixar bern claro que houve prejuIzo ao erário
e que alguém se beneficiou corn a situaçâo. E esse norne vai aparecer,
porque OF!, nesta Casa, sempre foi urn instrumento sério. Vamos
responsabilizar o Governo anterior por esse crime contra o patrirnOnio de
Minas Gerais. A CPI da CEMIG é clararnente urna dernonstração de que o
desvio está cornprovado.

Temos, tambérn, a CPI da Carteira de Habilitação. 0 que aconteceu? Em
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janeiro de 1995, o Secretàrio Santos Moreira suspendeu por 20 dias toda a
equipe do DETRAN e também o processo de definição de novas carteiras de
habilitação, pois já se sabia que havia irregularidades.

Dal, assistimos aquele espetáculo de bornbas fazendo pressâo ao Governo.
0 próprio Governador - fato nâo registrado pela irnprensa - teve sua fazenda,
em Sete Lagoas, invadida, e ameacas foram escritas na sala. Al, o Governo
recuou e, durante quatro anos, o DETRAN ficou no abandono. 0 Governo
perdeu o controle da parte podre da Policia Civil, e isso vem sendo
demonstrado na CPI das carteiras. Ha urna demonstracäo clara de urn
governo que não governou e näo cuidou dos interesses de Minas Gerais. Por
isso estarnos vivendo hoje essa situacão.

E bom que se diga que a Assembléia acerta ao apostar no acerto de
contas, porque ternos certeza de que quem deve, em Minas Gerais, é o
Governo Federal. Temos que deixar bern claro em nossas CPIs toda essa
situaçäo existente, para que näo tenharnos mais governos corno esse, que
será corihecido pela fraqueza e pela corrupçào na nossa histOria.

* - Sern revisão do orador.
Questães de Ordem

o Deputado Olinto Godinho - Gostaria de pedir, Sr. Presidente,
encerrarnento dos trabaihos, tendo em vista que não h "quorum" suficiente
para sua continuacão.

o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, solicitamos seja feita chamada
para recomposição do "quorum", em virtude de haver rnatéria relevante a ser
apreciada pelo Plenario.

0 Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder a chamada dos Deputados para recomposição do "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a charnada.)
0 Sr. Presidente - Responderam a charnada 32 Deputados, nUrnero

suflciente para a continuacão dos trabalhos.
0 Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, hoje - e isso esta virando parte de nosso cotidiano - ouvimos,
dernocratas que somos, uma série de irnpropérios, de mentiras, de
inverdades, de ataques desrespeitosos a alguns dos hornens pUblicos mais
honrados de Minas Gerais. Mas sabemos que as pessoas que assim agirarn
estão rnostrando serviço, pois tern essa tarefa - uma tarefa de vassalagem,
de dependência; são pessoas que näo podem dizer o que pensam e não
podem pensar o que querem porque hoje estão a servico de causas menores.

No entanto, venho aqui para dizer aos senhores e as senhoras sobre
episOdios recentes da vida p(iblica de Minas Gerais que me lernbram, em
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certo sentido, a minha infância. Muitos de nOs - aqueles que tern mais ou
menos minha idade - lembrarn-se da figura e da terminologia do gazeteiro,
que era aquele mau estudante, aquele estudante vadlo, que não comparecia
a escola; que saia de casa para ir a escola, mas, no rneio do caminho,
desviava-se e Ia para o Parque Municipal, ia fazer arruaca em alguns lugares;
fazia tudo, menos cumprir sua obrigacão de estudante, que era a de ir a
escola. Hoje, para tristeza de todos Os mineiros, ternos urn Governador
gazeteiro; urn Governador que faz de tudo, que se propöe a tudo - recebe o
Beijoqueiro, no Rio de Janeiro; recebe militares que participaram da
articulação do golpe militar que ceifou a vida de tantos brasileiros honrados;
passela em Brasilia, no Rio de Janeiro, em São Paulo; hoje está passeando
em Goiânia; faz de tudo para nao ter de trabalhar, para não ter de fazer a
ünica tarefa para a qua[ fol eleito, que é a de administrar Minas Gerais e
enfrentar os graves problemas que ha na vida de todos os mineiros. E faz
isso porque, ontem ou anteontem, quando anunciou o ôbvio - a manutenção
desse calote, que insiste em charnar de moratória -, estava apenas, mais urna
vez, dernonstrando a todos os rnineiros que não tern propostas para governar
Minas Gerais, não tern o que dizer e não sabe o que fazer; portanto, não pode
assumir a frente do Governo do Estado porque, a cada vez que se assenta
naquele cadeira, algurna porcaria de grande tamanho acontece, haja vista
esse projeto de lei encaminhado a Assembléia Legislativa, que é urn
desrespeito a Casa, pela inconstitucionalidade e pelos equIvocos politicos
nele embutidos. Então, ele não pode, mesrno. Talvez seja melhor para Minas
Gerais e para os mineiros que ele se afaste daquela cadeira, porque, a cada
vez que ele torna uma atitude corno Governador, é coisa grande que temos
de desfazer, e a responsabilidade recai sobre nós, sobre os Deputados
Estaduals, sobre os rnernbros da Assembléia Legislativa.

Como se não bastasse isso, como se não bastasse a insistência desse
Governador caloteiro e gazeteiro em nao trabaihar, ele so cuida - basta
em brarrnos - de fazer urn "show".

Primeiro, é urn "show" local, mantendo urn plantão da imprensa no Palácio
da Liberdade, porque, a qualquer momento ele tern algurna gracinha para
fazer, algurn factOide, algum fato politico, por mais ridIculo que seja.

Outro dia, teve a coragern de dizer a imprensa que iria aparecer fardado,
que pode aparecer fardado em qualquer rnomento, porque é urn oficial da
reserva. Enfim, a cada rnomento que esse hornern torna uma atitude, é urn
desastre para Minas Gerais.

Depois, corno se não bastasse essa sua insistência em fazer urn "show"
local, uma espécie de "circo de cavalinhos" permanente que montou no
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Palácio da Liberdade - quero respeitar a opinião püblica rnineira e me abster
de dizer qual o papel que ele curnpre nesse "circo de cavalinhos" -' agora está
fazendo urn "road show", está corn o seu circo itinerante por este Brasil afora,
para fazer as suas gracinhas de pouca inspiração. Temos visto isso em todos
os seus pronunciamentos, e por ai afora, desgastando a irnagern de Minas,
aurnentando a chacota que se faz sobre Minas e os mineiros por causa dessa
figura pouco séria do nosso Governador.

E corno se ainda não bastasse tudo isso, anda viajando para Goiânia, para
O Rio, para Brasilia, para São Paulo, para todos os lugares. E para Juiz de
Fora, é claro. Tern de passar por Ia. Ha urna Casa de Minas em Juiz de Fora
agora - e vamos saber que dinheiro é esse que financia essa casa e qual o
seu papel - corno se cada rnunicipio precisasse de urna Casa de Minas.
Todos os rnunicIpios rnineiros são a Casa de Minas.

Enfirn, corno se não bastasse tudo isso, ainda nos prernia anunciando que a
partir de junho, ou julho, vai tirar férias, val se afastar do Governo de Minas
Gerais. E não é corn quatro ou cinco meses de trabalho, porque, se formos
somar os dias de trabalho do Governador, contarnos em uma mao. E
importante lembrar que representamos toda a população de Minas Gerais e
cada trabalhador brasileiro precisa trabalhar serb, e muito, 365 dias no ano,
para que tenha direito de tirar férias. Mas o Governador Itamar Franco está
exausto, tern feito muita graça, tern feito muito "show", muito "road show",
está viajando muito e precisa de urn rnerecido repouso, na sua opinião. F já
anunciou a todos nOs. Será objeto de exame desta Casa o que vai fazer e
porque precisa de tanto tempo. Ele já disse que não se trata de uma viagern
de dois ou trés dias, é uma viagern longa, de trés ou quatro semanas. Se for
nesse ritmo, podernos imaginar quanto tempo esse Governador pretende
continuar fora do Palacio. Talvez, volto a dizer, seja urna bénção para todos
nós, porque se vai para Ia para enviar projetos de lei como aquela
"maracutaia", aquela negociata que nos remeteu, é rnelhor que fique fora do
Palacio, passeando e viajando.

Agradeço, portanto, a V. Exa. e deixo aqui, rnais urna vez, 0 meu
desencanto e a minha perplexidade. Governador, quando V. Exa. vai,
finalmente, descer do palanque e assurnir suas funçoes de Governador de
Minas Gerais?

o Deputado Fabio Avelar (em aparte) - Quero apenas anunciar a Casa que
ja entrei corn urn requerimento na CPI da Seca no Norte de Minas, sobre a
questão das barragens da COPASA. Acho que temos a obrigação de contar
para os nobres colegas que escutamos estarrecidos o pronunciamento do
Deputado Durval Angelo, quando faz denüncias gravissimas. Acho que as
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pessoas que executam, que fazem alguma coisa, estão sendo prejudicadas.
A COPASA fez urn dos maiores programas de saneamento implementados
no Pals, corn a execução de 184 barragens e mais de 1.900 poços perfurados
em 4 anos. Gostaria de informar que ja fiz urn requerirnento a diretoria da
COPASA para que viesse a CPI fazer urna explanação detalhada sobre o
programa das barragens que foi coordenado pela COPASA em conjunto corn
o IGAM.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)* - Sr. Presidente, em outra
oportunidade you comentar as palavras do Deputado Fábio Avelar, bern como
as palavras do Deputado Durval Angelo com relacão as barragens, porque
isso é assunto mais demorado. No rnomento, eu queria falar de uma votação
importante que será realizada hoje, nesta Casa. Está havendo eleição para a
nova direção do IPLEMG no biênio 1999-2001. E uma chapa Unica que
disputa essa eleicão, rnas acho importante que todos nôs participemos. Aqui
faco urn convite, urn apelo aos Deputados que não votararn ainda, para que
aparecam na entrada da Sala da Imprensa, no andar térreo. Estão
concorrendo, para Presidente, o Dr. Gerardo Renault; para Vice, o Dr.
Joaquim Roberto Leon Borges; para Diretor Financeiro, João Araüjo Ferraz;
para Vice-Diretor Financeiro, Jesus Trindade Barreto. Queria lembrar que o
Conseiho Deliberativo e o Conselho Fiscal serão eleitos também hoje. Todas
essas pessoas já prestaram servicos a esta Casa corno Deputados ou ainda
estão na ativa e são pessoas sérias, pessoas que merecern o nosso respeito,
e é importante que o IPLEMG seja bern lembrado e bern discutido nesta
Casa, porque o problema do IPLEMG para Os Deputados tern sido muito
sério. Faço, então, mais urn apelo aos Deputados que não votararn ainda,
para que apareçam no saguão, no Hall das Bandeiras, para a votação.
Obrigada.

o Deputado Amilcar Martins - E so isso, Presidente.
* - Sem revisão da oradora.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Lnscricöes
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidéncia passa 2' Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do
Dia, compreendendo comunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçães para o
Grande Expediente da prOxirna reuniâo.

Questáo de Ordern
o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, solicito o encerrarnento da

245
reunião por falta de nümero regimental.

o Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da rnatéria constante na
pauta, a Presidência vai determinar ao Sr. Secretário que proceda a chamada
para recomposiçäo do nUmero regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 14 Deputados. Näo ha

"quorum" para a continuaçao dos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando
Deputados para a reunião de debates de arnanhã, dia 9, as 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 9/4/99
Presidência do Deputado Joâo Paulo

Sumãrio: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrs - AmbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Arlen Santiago -

Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marco Regis - Mauro Lobo - Rêmolo
Aloise - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 12, as 20 horas.

ATA DA 6a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 6/4/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Cornparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordern do
Dia): QuestOes de ordern; chamada para recomposiçâo de "quorum";
existência de nümero regimental para discussão - Discussâo de proposiçOes:
Requerimento do Deputado Hely Tarquinio; prejudicialidade - Discussão, em
turno Unico, do Veto Total a Proposiçao de Lei n o 14.068; questão de ordern;
discurso do Deputado Hely TarquInio; questOes de ordem; charnada para
recomposição de "quorum"; existéncia de nümero regimental para a
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Hely Tarqülnio; questão de
ordem; charnada para recomposição de "quorum"; inexistência de nUmero
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regimental para a continuacâo dos trabaihos - Encerramento.

Corn parecirnento
- Comparecern Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antonio - Arnbrósio Pinto - Arnilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - AntOnio J(ilio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico
Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Ivo José - Joào Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Márcio Cunha - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniäo

anterior, que é aprovada sern restricOes.
21 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai
passar 6 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votacão da matéria
constante na pauta.

QuestOes de Ordem
O Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, solicito o encerrarnento da

reunião, uma vez que não ha "quorum" para votaçäo.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Solicito recomposição de "quorum", Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que

proceda a chamada dos Deputados para verificaçâo de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderarn a chamada 39, ou melhor, 29 Deputados.

Portanto, não ha "quorum" para votação, mas o ha para a discussão das
matérias constantes na pauta.

Discussâo de Proposiçoes
- A seguir, vem a Mesa e é declarado prejudicado, em virtude da

inexistência de nürnero regimental para votaçao, requerimento do Deputado
Hely TarquInio, em que solicita a inversão da pauta desta reunião.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno ünico, do Veto Total a Proposição
de Lei n° 14.068, que cria o Serviço de Orientaçao Psicopedagogica nas
escolas da rede püblica estadual. A Comissão Especial opina pela rejeiçào do
veto.

Questäo de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de perguntar a

Presidência se não ha urn requerirnento protocolado em que se pede a
inversâo da pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência acabou de informar que o referido
requerirnento nâo pôde ser apreciado, em virtude de não haver "quorum" para
votaçào.

O Deputado Carlos Pimenta - V. Exa. acaba de anunciar urn "quorum" de 39
Deputados.

O Sr. Presidente - Mas irnediatamente fizemos a retificaçäo, Deputado.
Estão presentes 29 Deputados, e, por isso, ficou prejudicada a votaçâo do
requerimento. Agora, estamos colocando em discussão o veto.

O Deputado Carlos Pimenta - Em discussão, qual veto?
O Sr. Presidente - Discussão, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçao

de Lei n° 14.068, que cria o Serviço de Orientaçäo PsicopedagOgica nas
escolas da rede pUblica estadual. A Comissäo Especial opina pela rejeiçao do
veto. Corn a palavra, para discuti-lo, o Deputado Hely Tarqumnio.

O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, vamos aqui ler a Proposiçao de Lei no 14.068. (- Lê:)

"Proposiçäo de Lei n° 14.068
Cria o Serviço de Orientaçao Psicopedagogica nas escolas da rede püblica

estad ual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado o Serviço de Orientaçao Psicopedagogica nas escolas

da rede ptiblica estadual de ensino.
Art. 20 - 0 serviço de que trata esta lei tern por objetivo prestar orientaçâo,

assisténcia e apoio psicolOgico aos alunos, como medidas de prevençâo e
tratarnento dos distürbios da natureza psicoernocional que interferem na
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aprendizagem escolar.

Art. 30 - Cabe ao Servico de Orientação Psicopedagógica realizar exames
psicologicos nos educandos e nos educadores, avaliar os processos
educativos e prover melos de atuação terapêutica no ambiente escolar e
familiar do aluno.

Art. 41 - Serão consignados no orçarnento as recursos necessários a
implantacão do servico criado por esta lei.

Art. 51 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicaçáo.

Art. 6 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 7 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Palácio da lnconfidência, em Bela Horizonte, aos 29 de janeiro de 1999.

Razöes do Veto
Ao considerar a Proposição de Lei n o 14.068, resultante de projeto de

iniciativa de parlamentar, que cria o Servico de Orientação Psicopedagôgica
nas escolas da rede pUblica estadual, razôes de interesse pCiblico indicarn-me
a conveniência de opor-Ihe veto total.

E que as escolas da rede estadual de ensino já dispãern, em seus
respectivos quadros de pessoal, de profissionais das areas de orientacão
educacional e supervisão pedagôgica, que têm corno tarefa principal o
atendirnento aos alunos em suas necessidades educacionais, inclusive em
relaçao aos aspectos psicopedagógicos.

São essas as razöes que me conduzem a opor veto total a Proposicão de
Lei no 14.068, que devolvo ao reexarne da egrégia Assernbléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de fevereiro de 1999.
Itarnar Franca, Governador do Estado de Minas Gerais"
Corn este projeto, a legislador do parlamento de Minas Gerais pretende dar

melhor suporte, major protecão ao aluno na convivência dentra da escola.
Esta lei tern por objetivo prestar orientação, assistência e apoio psicológico

aos alunos, como medida de prevencão e tratamento de distürbios de
natureza psicoemocional que interferem na aprendizagem escolar.

Muito bern, a crianca, ao ser matriculada, já no pré-primário e depois no
primário, é colocada pelos pais num arnbiente completamente diferente do lar.
A primeira unidade social que a crianca passa a conhecer fora do lar é a
escola. Logicarnente que a lar tern seus costumes, seu "modus vivendi",
comportarnentos diferentes de pai, mae e irmàos. Enfim, a famIlia é urna
unidade psico-afetiva, na qua[ a criança assimila a cornportamento dos
adultos e traduz, as vezes, urn procedimento ate doentio.

Lernbrando disso, a legislador foi muito feliz ao pensar na orientacão psico-
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pedagOgica. Ate porque a ser humano tern caracteristicas biolOgicas,
psIquicas e sócio-culturais. Ele tern urn conceito volumétrico existencial.

A criança, ao ser rnatriculada na escola, passa a freqüentar urn ambiente
diferente do lar, onde ela tern toda proteção rnaterna, afetiva, e vai ter na
escola a sua segunda casa, a seu segundo lar. 0 professor, ou professora, é
seu segundo pal. E Ia, logicarnente, de acordo corn a disposição e boa
vontade de cada governo, passa a ser urn pralongamento do lar desses
alunos. A partir da matricula, essa criança necessita, sim, de orientaçaa
psicolOgica e pedagOgica, para assirnilar cada vez mais as ensinamentos
rninistrados.

Aqui a legislador tentou dar aos alunos do pré-prirnário e do curso
fundamental a proteção psico-pedagOgica, criando instrumentos e formas de
promover rnais esse cuidado corn a criança e, por que não dizer, corn o
adulto...

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Gostaria de expressar ao ilustre
Deputado, conhecedor profundo da area de educaçao, o que nós, aqui
ernbaixo, estamos sentindo, ao v&-lo fazer uma análise perfeita, e isso nos
deixa felizes, sabendo que ternos urn Deputado tao conhecedor e dedicado
ao que faz. Parabéns, ern nome de todos nOs que estarnos aqul apreciando a
sua palavra.

o Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado, estau achando
exatamente a contrário. Não entendi nada do que V. Exa. falou e gostaria que
repetisse, porque não entendi absolutarnente nada.

o Deputado Hely TarquInio - lnfelizmente, gostaria de dizer a V. Exa. que,
para entender isso, teria que ser urn pouco psicólogo. Então, se V. Exa. não
entendeu a que é o conceito existencial volurnétrico do homem em si, you
repetir: e uma unidade biológica, psIquica, social e cultural.

o legislador foi rnuita feliz ao apresentar a Assembléia Legislativa essa
oportunidade de privilegiar as crianças de Minas Gerais. E urna prateçao
bastante complexa e completa. Fico feliz em perceber a sensibilidade do
legislador. Canhecemos todos as colegas e sabernos que são pessoas
preocupadas corn as crianças de Minas Gerais. Entendemos, par autro lado,
que a nosso Governador tern dificuldades de caixa, pals todos estarnos
atravessando uma fase dificil de sobrevivéncia, e que a vida das farnilias de
Minas Gerais não é diferente da dos que administrarn Minas Gerais.

0 Governador pade ter a sua razão, em parte, mas acho que urn Estado,
uma nacãa, mede-se pebo nIvel de educação que proporciona as pessoas que
nele rnorarn. E par isso que penso que mesrno corn todas as dificuldades,
todo a aperfeiçoamento que houver na educaçao será bern-vindo.
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A autora do projeto, Deputada Isabel Nascimento, teve uma passagem

curta pela Casa, porque era suplente, mas mesmo assim deixou-nos esse
legado. Ate para homenageá-la, deveriamos ter a disposicâo e o espIrito de
aprimorar a educaço, de dar aos alunos de Minas Gerais essa proteçao
psicopedagógica, no sentido de evitar Os distUrbios que possam advir por falta
dessa orientacão. Pessoas especializadas na escola que tenham...

Questöes de Ordem
o Deputado Paulo Piau - Deputado Hely TarquInio, näo quero interromper o

raciocinio de V. Exa., mas, como podemos ver, não ha "quorum" para
discussão, pals não ha nern 26 Deputados presentes, razão pela qual peco
ao Sr. Presidente o encerramento da reuniâo.

o Deputado Antonio J(ilio - Solicito a V. Exa. que faca a recomposiçao de
"quorum", porque temos matéria importante a ser tratada, e as Deputados
estão nas proximidades do Plenário.

o Sr. Presidente - Havendo matéria importante na pauta e em atencão a
questäo de ordem suscitada pelo Deputado Antonio JillO, a Presidéncia vai
determinar que se proceda a recomposicão de "quorum". Corn a palavra, a Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado lvo José) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 32 Deputados. Ha "quorum"

para a continuaçâo dos trabaihos. Continua, portanto, corn a palavra o
Deputado Hely TarquInio.

O Deputado Hely Tarqulnio - Entendemos que o veto do Governador,
oposto ao projeto de lei que visa a supervisão psicopedagógica nas escolas
da rede pUblica estadual, virá impedir que se crie estrutura capaz de
promover uma educaçao adequada aos jovens mineiros.

A convivëncia nas escolas, entre alunos e professores, em geral, é muito
salutar, mas, sem a orientaçäo psicopedagOgica, muitos lances da vida das
crianças e dos adolescentes podem passar desapercebidos. Os
adolescentes, que são muito influenciáveis, correm a sério risco de entrar em
contato corn a droga por intermédio de amigos. A droga é comum ate nas
universidades.

Diante de tanta ameaca a integridade dos jovens, torna-se extremamente
importante a educação psicopedagógica nas escolas, que, assim, terão
maiores chances de arientar seus alunos.

A pedagogia a que se refere a termo não se relaciona apenas cam as
matérias do curricula escolar. 0 canceito aqul é muito rnais amplo. E a
pedagogia da prOpria vida, é a pedagogia dos costumes.

0 Estado, promovendo a orientação psicopedagogica nas escalas da rede
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pUbUca, estará resguardando as alunos de se envolverem corn drogas, corn
rnás companhias, e as estará orientando para as estudos. Corn certeza, Os
jovens ficarão mais preparados para enfrentar a faculdade e rnais seguros
para aptar por uma profissão.

A orientaçao psicopedagOgica, além de conscientizar as crianças e as
adolescentes sobre as perigos do fumo, da bebida e da droga, trabalha
tarnbém no sentido de despertar a senso crItica. E preciso que eles aprendam
a não se deixar levar pelos comportamentos "impartados", vamos dizer assim.
Nossa juventude sofre hoje, de forma assustadora, a influência transcultural
das cidades maiores, que, por sua vez, se deixarn guiar pelo que vern de
outros palses. Os jovens estão se despojando ate do nosso modo de vestir.
Os do interior se vestem exatamente como as das cidades grandes - Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo -' onde a moda é ditada pelos Estados
Unidos e pela Europa.

Haje existem as "hooligans", par exemplo. Ha quem esteja imitando a
nazisma. A orientaçao psicopedagogica nas escolas de Minas certarnente
poderia deixar nosso Estado livre dessas influências malignas.

Dessa forma, penso que a nassa Governador não foi feliz ao opor veto a
iniciativa da Deputada Isabel do Nascimenta. 0 Governador acredita que
essa prapasta, acolhida, pelo seu alcance, viria acarretar uma insuportável
sobrecarga financeira.

Não passa aceitar esse argumenta, porque nossa Constituiçâo dispöe que
a administraçao municipal, a administraçãa estadual, cada governo tern que
gastar, no minima, 25% corn educaçãa. Mas, muitas vezes, esse gasta não e
tao bern direcionado para as acöes essenciais da educaçaa.

Assirn, acredito que devemos sensibilizar as nobres Deputados, solicitando
que este Plenário derrube a veto do Governador, para prornover uma
educacão cada vez rnais qualificada, uma educaçao essencial as crianças,
aos jovens, ao implantar a cadeira de psicopedagogia.

o Deputada Marcia Cunha (em aparte) - Nabre Deputada Hely TarqüInia,
auvi-a atentarnente, pelo rnenos nos ültimas 5 minutas, e preocupei-me
quando V. Exa. cameçou a se distanciar do tema especifica, que é a
educação psicapedagógica. Assim, gostaria de voltar a discuti-lo, pais V. Exa.
discorreu sabre ele corn urn certa entusiasma e cam urn certo canhecimenta e
parque ele nos leva a uma reflexão atualissima, já que está na ardem do dia
não apenas desta Casa, mas da nossa sociedade.

Tenha dais fllhos: Bernardo, corn 10 anas, e Leonardo, corn 5 anos. Hoje,
Sr. Deputada, percebemas, nos casais modernos e novas - diria em funcãa
de sua vida conjugal -, uma tendência cultural, praticamente de todo mundo,
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de ter familias menores, exatarnente por causa da dificuldade atual da criaçãa
dos flihos. Mas, mais do que isso, envolvo a questão psicopedagOgica: é
impressianante coma a sociedade, hoje, está a nos impor um comportamento
que passa par cima dos valores culturais e sociais, em que gostariamos de
nos deter, par causa de urn preceita de vida moderna.

Veja V. Exa., par exernplo, a alienacãa da nassa juventude, talvez
justamente pela falta de arientaçaa psica-pedagógica, que, atualrnente, é
importante para as criancas. NOs, pais de haje, quer seja a mulher, quer seja
a espasa, estamos corn dificuldade, pela vida que vivemas. A vida está a nos
exigir urn trabalho muito grande, de rnaneira que nãa temos tempo para aquilo
que é fundamental: a arientaçãa, a educacãa de nassos filhos.

Gostaria que V. Exa. voltasse a esse assunta, a fim de que não
prescmdIssemas da sua lucidez e inteligência cam relacãa a urn tema tao
irnportante, que, insista, faz parte da ordem do dia não sá nesta Casa, mas na
sociedade. Portanto, gastaria de auvi-lo novamente sabre esse assunto,
antecipanda que, daqui a pauca, farei urn nova aparte a V. Exa. sabre esse
tema tao apaixanante e que, tenho a certeza, está sendo trazido a esta Casa
não so par uma questäa de infarmacäo, mas pela forrnação profissianal de V.
Exa., medico e homem ligado as ciências humanas e que, partanta, tern a
sensibilidade para entender que a educacão psicopedagógica é irnpartante,
irnpondo-se, haje, não par fatares bialógicas, rnas estruturais, culturais e
socials. Então, gastaria de cumprimentar V. Exa. e quero ouvi-lo mais sabre
essa questao.

o Deputada Hely Tarqüinia - Agradeco as palavras do Deputada Marcia
Cunha e concedo aparte aa Deputada Alberta Bejani.

o Deputada Alberta Bejani (em aparte) - Gastaria de parabenizar a
Deputada Marcia Cunha, que demonstrau ainda mais a seu canhecimenta, a
sua preacupacão, no que diz respeita a crianca e ao adolescente. Seria uma
honra continuarmos auvinda as suas abservacöes, a seu canhecimento,
durante tada esta naite, ate a romper da madrugada, parque é disso que
precisamas, ista e, de pessaas entendidas nos assuntos, que discutam aquilo
que realmente entendam. Par issa, quero dizer ao Deputada Marcia Cunha
que foram muito boas a sua participação e as suas abservacOes. Ao senhar,
a meu respeita, a rneu agradecimento par estar aqui, ouvindo-o atentamente
e aprendendo, a cada minuto, urn pouquinho mais, a fim de transmitir tais
conhecimentas aos meus filhos, que são trés, coma tambérn são trés as
seus. Tenho a certeza de que ficarão alegres quando Ihes transmitir a que
estou escutando e aprendendo.

Questäo de Ordern
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o Deputado Alberta Bejani - Sr. Presidente, salicito seja feita chamada para

verificação de "quorum".
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauta) - E regimental. A Presidência

salicita aa Sr. Secretária que praceda a chamada dos Deputadas para
veriflcação de "quorum". Corn a palavra, a Sr. Secretário.

• Sr. Secretário (Deputada Antonio Andrade) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Respanderam a charnada 23 Deputados. Não ha

"quorum" para a continuacão dos trabalhas.
Encerramenta

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, canvocando as
Deputados para a especial de amanhã, dia 7, as 9 haras, nos terrnas do edital
de canvacaçaa; para a ardinária da mesma data, as 14 horas, cam a ardem
do dia já anunciada, e para a extraordinária da mesma data, as 20 haras, nos
termas do edital de canvocaçao. Levanta-se a reuniäa.

ATA DA l a REUNIAO ESPECIAL DA CPI DOS FUNDOS
As quatarze haras e trinta minutas do dia trinta de marco de mil navecentas

e naventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputadas Alvaro
AntOnio, Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, George Hilton, Mauro Lobo, Paula
Piau e Rageria Correia, rnembras da supracitada Cornissão. Havenda nUmero
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Alvaro AntOnio, declara aberta a
reunião e informa que nãa ha ata a ser lida, par ser esta a primeira reuniãa da
Camissãa, a qual se destina a eleiçaa do Presidente e do Vice-Presidente, a
designaçao do relator e a fixaçaa de dia e horário de funcianamento das
reuniOes. 0 Presidente determina a distribuiçãa das cédulas de votaçao,
devidamente rubricadas, e canvida para atuar coma escrutinadar a Deputada
Mauro Lobo. Apuradas as vatas, são eleitos para Presidente a Deputada
Dinis Pinheiro e para Vice-Presidente a Deputado Paula Piau, ambas corn
cinco vatas. 0 Deputada Alvaro AntOnio declara ernpassada a Deputada Dinis
Pinheira coma Presidente da Camissão e passa-Ihe a direcão dos trabalhas.
o Deputado Dinis Pinheiro agradece a confiança dos colegas e, na
opartunidade, declara empassada coma Vice-Presidente a Deputado Paula
Piau. Prasseguindo, a Presidente designa coma relator a Deputado Rogéria
Correia. Ouvidas as sugestOes dos parlamentares, fica definida que a
Camissão se reunirá ardinariarnente as quintas-feiras, as 10 horas. 0
Presidente informa que a tear desta reuniãa consta nas natas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a reuniäo
extraordinária, a ser realizada no dia 30 de marco, as 14h45min, conforme

A
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edital de convocaçào, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 30 de marco de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Piau - Rogério Correia - Alvaro Antonio -

Dimas Rodrigues - Mauro Lobo - George Hilton.
ATA DA 3a REUNIAO ESPECIAL DA 0DM ISSAO DE SAUDE

As nove horas e vinte minutos do dia oito de abril de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Edson
Rezende, Carlos Pimenta, Christiano Canédo e César de Mesquita, membros
da Comissào supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Christiano Canêdo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
eleger o Vice-Presidente da Comissão. Prosseguindo, determina a
distribuicão das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Christiano Canêdo para atuar como escrutinador. Apurados as
votos, o Presidente proclama eleuto a Deputado César de Mesquita, com
quatro votos, e este, na oportunidade, agradece a escolha de seu nome para
Vice-Presidente da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 8 de abril de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita - Christiano Canêdo -

Carlos Pimenta.

TRAMITAcA0 DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 128/99

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Antonio Genaro, a projeto de lei em epIgrafe altera
a redacão do inciso I do art. 4° da Lei n o 7.302, de 1978, que dispOe sobre a
proteçáo contra a paluição sonora no Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/3/99, a projeto foi preliminarmente
dustribuldo a esta Comissão para exarne de seus aspectos juridicos,
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçäo
São dois as objetivos do projeto. 0 primeiro é a de permitir a extensão do

horário permitido para a emissão de ruldos que provenham de sinos ou de
instrumentos utilizados em cultos ou cerimOnias religiosas, celebrados na
sede de associacäo religiosa. 0 horário atualmente permitido se estende das
7 as 22 horas, e a proposição pretende ampliá-lo para a intervalo entre as 6 e
as 22 horas. 0 segundo objetivo é a de conceder uma tolerãncia de 10%
acima dos limites legais de nIveis de sorn estabelecidos no art. 2 1, II, da
referida lei, que, corn a redacãa dada pela Lei n o 10.100, de 1990, assim
dispOe:

"Art. 20 - Para as efeitos desta lei, consideram-se prejudiciais a saUde, a
seguranca ou ao sossego pibIicos quaisquer ruIdos que

II - independentemente do ruldo de fundo, atinjam, no ambiente exterior do
recinto em que têm origem, nIvel sonoro superior a 70 (setenta) decibéis -
dB(A), durante a dia, e 60 (sessenta) decibéis - dB(A), durante a noite,
explicitado a horário noturno coma aquele compreendida entre as 22 (vinte e
duas) horas e as 6 (seis) horas". (Grifas nossos.)

Nas situaçOes estabelecidas no projeto, esses lirnites de nIveis sonoros
passariam a 77 decibéis durante o dia (das 6 as 22 horas) e a 66 decibéis
durante a noite (das 22 as 6 haras).

A Constituiçao da RepCiblica, em seu art. 196, em especial, assegura que "a
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saiide é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas
socials e econôrnicas que visem a reducão do risco de doenca e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário as açöes e servicos para sua
promocâo, proteçäo e recuperaçäo". 0 artigo seguinte destaca a relevância
piblica das açöes e serviços de saüde e determina que cabe ao poder
pUblico dispor, nos termos de lei, sabre sua regularnentacão, fiscalizaçâo e
controle.

A preservação do melo ambiente vern sendo alvo de inUrneras normas, que
buscam minorar as efeitos nefastos que a próprio homem vem trazendo ao
substrato da vida de todos Os seres. Gracas a visäo ampla e lücida dos
constituintes brasileiros, também esse tema recebeu tratarnento especial na
Carta Magna, em capltulo próprio constituldo pelo extenso art. 225. Dais
dispositivas que integrarn esse artigo merecem destaque, em razão de sua
oportunidade e conveniência. Trata-se do "caput" desse artigo e do inciso VI
de seu § 1 1 . 0 'caput" dispöe "que todos tern direito ao meio ambiente
ecologicarnente eguilibrado, bern de uso comurn do povo e essencial a sadia
gualidade de vida, impondo-se ao Poder PUblico e a coletividade a dever de
defendé-lo e preservá-lo para as presentes e futuras geracöes". (Grifos
nossos.) Já a inciso VI do § 1 0 determina que "ao Poder Püblico incumbe
promover a educaçâo ambiental em todos as nIveis de ensino e
conscientizacãa piiblica para a preservacão do melo ambiente;". (Grifos
nossos.)

0 legislador constituinte, cam certeza, buscou respaldar-se em urn contexto
técnico-cientIfico. 0 legislador ordinário, certamente, nãa tomará decisOes
fora desse contexto. Seguindo, pais, essa linha de pensamento, buscarnos
nas Iiçoes de Fernando Pimentel-Souza, Professor Titular de Neurofisiologia
da UFMG e membro pleno do Instituto de Pesquisa sabre a Cerebra, da
UNESCO, sediado em Paris, algumas informacöes relevantes, embora
sucintas, sabre a assunto. Vejamos a que ele diz em seu trabaiho "Efeitos da
Poluiçâo Sonora no Sono e na Saüde em Gera[ - Enfase Urbana":

"A ciëncia tern desvendado nobres funçães do sono, coma as psicológicas,
as intelectuais, as da rnemOria, as do humor e as da aprendizagem. 0 sona
parece ser a perlada rnais fecundo para consolidar as traças mnernânicos e
geradores de criatividade. Prejuizos causados a ele diminuem a capacidade
das funçöes superiores do cerebra. ( ... ) 0 ruldo é urn dos sincronizadores ou
perturbadores do ritmo do sono mais importantes. Distürbios do ritmo do sofa
produzem sérias efeitos na satide mental. ( ... ) Os operários de turnos
noturnos geralmente possuem urn sono de rná qualidade no perlodo diurno,
devido aos conflitos sociais e excesso de rulda diurno, provocando aumento
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52 - Cb. Flávio Augusta Guirnarães dos Santos
53 - Cb. Flávio Luiz Baunliha
54 - Cb. Flordelino dos Santos
55 - Cb. Geraldo Pimenta Lourenca
56 - Cb. Giovani Batista Bento
57 - Cb. Glayson Matias Barbosa
58 - Cb. Hélio José Damingos FelIcio
59 - Cb. Hercules de Aguiar
60 - Cb. lraceu Rodrigues de Souza
61 - Cb. Ivair José Carreiro
62 - Cb. Ivair Soares dos Santos
63 - Cb. Jayme Ferreira Pires
64 - Cb. José Vicente dos Santos
65 - Cb. Jiilio César Games dos Santos
66 - Gb. Luiz Fernando da Silva
67 - Cb. Luiz Paulo da Silva
68 - Cb. Marcia Barbosa Machado
69 - Cb. Marcia Lourença Rosa Santana
70 - Cb. Marcos Roberta de Sal
71 - Cb. MaurIcia Rodrigues de Barros
72 - Cb. Nilton Eustáquio Arcanjo
73 - Cb. Osvaldo das Mercês da Cruz
74 - Cb. Paulo Jacinto de Oliveira Souza
75 - Cb. Roberto Alves Guedes
76 - Cb. Roberto Carlos Barges
77 - Cb. Ronaldo Fernandes Moreira
78 - Cb. Sérgia Resende dos Santos
79 - Cb. Sérgia Rodrigues da Saide
80 - Cb. Sérgia Timáteo dos Santos
81 - Cb. TarcIslo Marciano dos Santos JUnior
82 - Cb. Vanderlei Alves Xavier
83 - Cb. Vladimir Martins Cordeiro
84 - Cb. Waldimir Eduardo Quirino
85 - Cb. Wanderson Rodrigo Silvestre
86 - Sd. Adalberto Manoel da Silva
87 - Sd. Adriano Márcio de Souza
88 - Sd. Aender de Assis Castro
89 - Sd. Alex Jorge Silva dos Santos
90 - Sd. Alex Sandra de Siqueira Silva
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91 - Sd. Alvaro Rodrigues Coelho
92 - Sd. Anderson Carlos Elias
93 - Sd. Anderson Dias
94 - Sd. Anderson Souza Dias
95 - Sd. André Ramon do Vale Célio
96 - Sd. Anibal Pereira de Souza
97 - Sd. AnIsio Adriano dos Santos JUnior
98 - Sd. Antonio Elias Tomaz
99 - Sd. AntOnio Francisco Ferreira da Silva
100 - Sd. Antonio Miguel dos Reis JUnior
101 - Sd Carlos Alberto do Nascimento
102 - Sd Carlos Leone Agostinho da Silva
103 - Sd. Carlos Rodrigues Alves
104 - Sd. Cássio Alessandro de Souza
105 - Sd. Clara NUzia Aparecida da Silva
106 - Sd. Claudemilson Rodrigues
107 - Sd. Cláudio Gomes Ferreira
108 - Sd. Diogenes José Soares de Albuquerque
109 - Sd. Dione Rodrigues da Gloria
110 - Sd. Douglas Aparecido Lopes Vasconcelos
111 - Sd. Edson Silva Filho
112 - Sd. Eduardo Abeiha da Silva
113 - Sd. Elias Soares da Silva
114 - Sd. Ewerton Vieira Lobo dos Santos
115- Sd. Fábio Amãncio de Oliveira
116 - Sd. Fernando Ferreira Costa
117- Sd. Flávio deAlmeida
118- Sd. Geraldo Luiz de Sales
119 - Sd. Geraldo Magela de Paula
120 - Sd. GetUlio Ferreira Brant
121 - Sd. Gil Nunes Espinheira JUnior
122 - Sd. Gitmar Miguel de Oliveira
123 - Sd. Giuliano Márcio Cordeiro Mathias
124 - Sd. Gladstone de Jesus Oliveira
125 - Sd. Hes!y Jesse Martins
126 - Sd. Histélen Leonardo Garcia
127 - Sd. Ivone Augusta dos Santos
128 - Sd. Ivones Bento Vieira
129 - Sd. Jefferson JUlio Soares
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130- Sd. João Marcos Ferreira da Silva
131 - Sd. José Alberto Rodrigues Lopes
132 - Sd. José Aparecido Magalhães
133 - Sd. José Carlos de Oliveira
134- Sd. José Carlos Magalhães
135 - Sd. José Claro Nunes
136 - Sd. Josmar Gonçalves JUnior
137 - Sd. Kleber de Oliveira Cintra
138- Sd. Leandro do Carmo Ferreira
139- Sd. Ledson Deniz Souza
140 - Sd. Lennon Cristian Francisco
141 - Sd. Lourival Ferreira Silva
142 - Sd. Luciano Lima Lages
143 - Sd. Luiz Reis Chagas
144 - Sd. Marcelo Fonseca Vidal
145 - Sd. Márcio da Conceiçäo Neves
146 - Sd. Marcos Ronan Gonçalves
147 - Sd. Mauricio Onézimo JacO
148 - Sd. than Marques da Luz
149 - Sd. Neirilane Martins da Silva
150 - Sd. Nilsimar SimOes de Figueiredo
151 - Sd. Nilton Leandro da Silva
152 - Sd. Norma Sander Siqueira dos Santos
153 - Sd. Paulo AntOnio Rodrigues
154- Sd. Paulo Henrique Nogueira
155- Sd. Pedrilho Fernandes Salvador
156- Sd. Pedro Jorge Washington de Paula
157 - Sd. Peterson Monteiro Pereira
158 - Sd. Renato Alves da Silva
159- Sd. Renato da Silva
160 - Sd. Rinaldo Cézar Fontes Cruz
161 - Sd. Roberto Palhares da Silva
162- Sd.. Robson Martins de Oliveira
163 - Sd Rogério Reis de Souza Lima
164 - Sd. Ronie dos Santos Leopoldino
165 - Sd. Rubens Santana Barroso
166- Sd. Sander dos Santos Lima
167 - Sd. Semi Bou Darghan
168- Sd. Sidnei da Silva



169 - Sd
170 - Sd
171 - Sd
172 - Sd
173 - Sd
174 - Sd
175 - Sd
176 - Sd
177- Sd
178- Sd
179 - Sd
180- Sd
181 - Sd
182-Sd
183- Sd
184 - Sd
185 - Sd

Silvio Douglas Ferreira
Vander Nunes Gendiroba
Viviane Soares de Jesus
Wagner AntOnio Gonçalves
Wagner Tadeu Alves Ferreira
Wallace José de Lima
Wanderley Augusto de Souza
Wanderson Alcantra Soares
Washington Luis Ferreira
Wederson Soares Lopes
Wellington da Cunha Gomes
Wellington Mendes da Silva
Wellington Rabelo de Paula
Wellington Siqueira Neves
Wesley Rodrigues Mendes
Wesley Teixeira Martins
Wilson Cláudio Oliveira Mendes.
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Se.)
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Vicente de Paula Henriques, ocorrido em 27/3/99, no MunicIpio de Juiz de
Fora. (- Ciente. Oficie-se.)

coMuNlcAc(DEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 8/4/99, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Gil Pereira, dando ciëncia a Casa do falecimento da Sra.

Senhorinha Alves Novais, ocorrido em 3/4/99, no Municipio de Montes Claros.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr. Ciro
Teixeira, ocorrido em 5/4/99, no Municipio de Joào Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüinio, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Celsa Escobar Borges, ocorrido em 29/3/99, no MunicIpio de Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Luiz Menezes (2), dando ciência a Casa do falecimento dos
Srs. Pedro Lage Magalhâes, ocorrido em 2/4/99, no MunicIpio de Itabira, e
Clodoaldo Olinto da Silva Gaigher, ocorrido em 30/3/99, no MunicIpio de
Itabira. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Maria Irene Ribeiro, ocorrido em 7/4/99, no Municipio de Itajubá. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência a Casa do falecimento da
Sra. Arésia Pereira Ursine, ocorrido em 5/4/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 1999

ATA

ATA DA 3 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de marco de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Christiano Canédo, César de Mesquita e Eduardo Hermeto
(substituindo este ao Deputado Edson Rezende, por indicação da Liderança
do PSB), membros da Comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado César de Mesquita, assume regimentalmente a
Presidência, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Prosseguindo, a Deputado César de Mesquita anuncia
a renUncia do Deputado Carlos Pimenta a Vice-Presidência da Comtssão. A
seguir, a Presidente passa a discussão e a votação de proposiçöes da
Comissâo. Neste Interim, o Deputado César de Mesquita passa a direçào dos
trabaihos ao Deputado Eduardo Hermeto, para que se possa apreciar
proposicâo de sua autoria. Submetido a discussäo e votaçäo, é aprovado em
turno Unico a Projeto de Lei no 26/99 ( relator: Deputado Christiano Canêdo).
Ac, retomar as trabaihos, a Presidente passa a discussão e a votação de
proposicöes da Comissäo. 0 Deputado Christiano Canedo apresenta
requerimento do Deputado Arlen Santiago em que se solicita sejam
convidados Os membros do Conseiho Municipal de Saüde de Montes Claros,
para apresentarem informacöes sobre possiveis desvios na aplicaçao das
verbas recebidas do SUS pela Prefeitura de Montes Claros. Subrrietido a
votacão, e a requerimento aprovado. Corn a chegada do Deputado Edson
Rezende, a Deputada César de Mesquita passa-Ihe regirnentalmente a
direçäo dos trabalhas. 0 Deputado Christiano Canêdo apresenta
requerimento do Deputado Adeirno Carneiro Leâo em que solicita seja
realizada audiência püblica para debater o Projeto de Lei n o 21199, que torna
obrigatório a oferecimento pelo Estado, de vacinas a grupos de riscos que
especifica. Colocado em votacão, é a requerimento aprovado. 0 Deputado
César de Mesquita apresenta requerimento do Deputado Joäo Batista de
Oliveira em que se solicita audiência pUblica corn diversas autoridades da
area da satde, corn a finalidade de fazer a apresentacão a sociedade do
Servico de Referenda no Tratamento de Escierose Mültipla, servico pblico
pioneiro no Brasil, bern como debater a prevencâo, a diagnOstico e a
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tratamento da patologia e as politicas estaduais de assisténcia aos portadores
de esclerose mültipla. Submetida a votaçãa, é a matéria aprovada. Cumprida
a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a próxirna reuniäa
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 8 de abril de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita - Christiana Canédo -

Carlos Pimenta.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 12/4/99
Presidéncia do Deputado João Paulo

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum' - Ordem do Dia.
Comparecirnento

- Comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -

Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Irani Barbosa - João Paulo - Joo Pinto
Ribeiro - José Henrique - Marco Regis - Maria Olivia - Rêmolo Aloise.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 20hl5rnin, a lista de

comparecimento não registra a existência de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os

Deputados para a reunião extraordinária de amanhá, dia 13, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reuniäo ordinária também de
amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 7a REUNIAO ESPECIAL, EM 7/4/99
Presidência dos Deputados José Braga, Ivo José e José Alves Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicào da Mesa -
Destinaçäo da reunião - Palavras do Deputado Sebastiâo Costa - Palavras do
Sr. João Batista dos Mares Guia - Esciarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerrarnento.

Comparecirnento
- Corn parecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leáo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro AntOnio - Arnbrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade
- AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson
Rezende - Eduardo Daladier - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José
- João Batista de Oliveira - JoOo Leite - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
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Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl3rnin, declaro aberta a

reunião. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 1-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Corn posição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa o Exrno.
Sr. JoOo Batista dos Mares Guia, ex-Secretário de Estado.

Destinaçao da Reunio
O Sr. Presidente - Destina-se esta reuniâo a receber o Exmo. Sr. João

Batista dos Mares Guia, Secretário de Estado da Educacão no Governo
Eduardo Azeredo, atendendo a requerimento aprovado pelo Plenário. A
Presidéncia agradece a presteza corn que o ex-Secretário aceitou o convite
para comparecer a esta Casa, a firn de debater corn os Deputados as acães
irnplementadas pelo Governo anterior na sua area, tendo em vista o quadro
de crise financeira do Estado.

Palavras do Deputado Sebastião Costa
O Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra, por 5 minutos, ao

Deputado Sebastião Costa, autor da emenda que suscitou a presenca do Dr.
Joäo Batista dos Mares Guia nesta Casa. Corn a palavra, o Deputado
SebastiOo Costa.

O Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, Sr. ex-Secretário; demais
cornponentes da Mesa, Srs. Deputados, senhoras e senhores, apresentei
emenda ao requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros, em que
convidavarn o Secretário do Governo atual para comparecer a esta Casa, a
fim de perrnitir que a Governo anterior também se fizesse ouvir neste
Plenário, urna vez que aqui estão representantes de diversas correntes
p01 itico-partidárias.

Achei oportuno permitir que houvesse a confronto das informaçOes, embora
em datas diferentes, porque, assim, näo fica apenas uma voz a divulgar
aquilo que acha que é conveniente ou aquilo que é ou não verdadeiro. No
mornento em que apresentei a emenda, pude contar corn o apoio de todos as
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parlarnentares desta Casa; o requerirnento fol aprovado por unanirnidade, e a
emenda de minha autoria foi aprovada da mesma maneira. Portanto, a
oportunidade é ótima para que o ex-Secretário da Educação João Batista dos
Mares Guia possa discorrer sobre o trabaiho daquela Pasta durante a sua
gestão.

o Secretário atual, Prof. MurIlio Hingel, já esteve aqui e expãs a situacâo e
sua visao sobre a Secretaria. E temos, agora, novamente a oportunidade de
ouvir o Dr. João Batista dos Mares Guia, que também foi titular daquela
Pasta. Acho que as informaçöes de urn e de outro serão muito importantes,
porque, enquanto estiver aqul, entenderei que devarn ser ouvidos os dois
segmentos, para que possarnos formar juIzo das questöes e dar a sociedade
a oportunidade de acesso as informaçöes prestadas por ambas as correntes.
Assim, é, para mim, motivo de muita alegria reencontrá-lo aqul, Dr. João
Batista dos Mares Gula. Assim sendo, poderemos ouvir de V. Sa. as
informaçöes a respeito da Secretaria de Estado da Educação, durante o
Governo do Dr. Eduardo Azeredo.

Palavras do Sr. João Batista dos Mares Gula
o Sr. Presidente - Esta Presidéncia, antes de conceder a palavra ao Dr.

João Batista dos Mares Guia, apresenta, em name deste Poder, as boas-
vindas ao ilustre convidado, que, certamente, corn seu dinarnismo,
enriquecerá as debates desta manhã.Com a palavra, o Dr. João Batista dos
Mares Gula, que disporá de ate 30 minutos para sua exposição.

o Sr. João Batista dos Mares Guia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo
agradecer a Assembléia Legislativa e, de modo especial, ao Deputado
Sebastião Costa, por esta oportunidade de participar de urn debate
democrático a respeito do tema educação.

Mudanca de governo suscita urn sentimento de ampla tolerância, do ponto
de vista da ética dernocrática, por parte daqueles que movem oposição por
razöes bern fundadas. lsso, portanto, em terrnos de racionalidade, sugere que
se deva esperar urn pouco o tempo passar, para que as novos governantes
possam fazer urn born diagnôstico da situaçäo que encontram e, sobretudo,
apresentarern, de modo rnais consistente, as suas próprias idéias, tanto
quanto possIvel, na forma de prograrnas e projetos operacionais, que se
transformam em açöes práticas.

Eu me impus esta disciplina democrática, tanto que já transcorrerarn 100
dias do inIcio do atual Governo e, corn a ünica exceção de urna entrevista
insistentemente solicitada pela "Foiha de S. Paulo", não fiz nenhuma
manifestaçao a respeito das inürneras crIticas que, recorrentemente, tern sido
feitas a nossa administracão, no perlodo de 1995 a 1998, pela atual direção
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da Secretaria de Estado da Educacão. Digo isso corn muita tranquilidade,
porque, apOs as resultados das eleiçOes no segundo turno, eu prOprio, coma
Secretário, tornei algumas decisöes. Em prirneiro lugar, antes mesmo de a
Governo eleito cogitar da organizacão de comissöes de transição temática
por secretaria, organizarnos uma comissão de transicäo na Secretaria da
Educaçâo, coordenada pelo Secretário Adjunto, Prof. João FilOquio Saraiva,
fisico, epistemôlogo, especialista em Piaget, corn pós-doutorado em formacão
de professores, urna autoridade intelectualmente reconhecida nos meios
educacionais em todo a Pals. Além dele, participaram mais seis pessoas da
equipe de gestão estratégica da Secretaria de Estado da Educacaa. Todas
elas erarn qualificadas para prestar quaisquer inforrnacoes necessárias,
orientar a nova equipe de transiçâo, apresentar e debater corn a equipe do
Governo vitariosa cada urn dos programas e projetos que organizamos e
implementamos, simultanearnente, ao longo dos quatro anos da nossa
administracäo. E issa pode ser testemunhado sobejarnente por inUrneras
pessoas, creio que a prôpria equipe de transiçáo da educacâo do novo
Governo nao se recusaria a admitir esse fato objetivo, mas qual foi a nossa
surpresa, quando pudernos observar, no dia-a-dia dos dois Ultirnos rneses do
ano passado, a completo desinteresse da chamada Comissão de Transicâo
na busca de qualquer inforrnaçào mais substantiva a respeito do que se fazia
na Secretaria de Estado da Educaçao. Par exemplo, urn prograrna coma a
PrO-Media, de capacitaçäo e revisão curricular, que, hoje, trabalhando coma
consultor, estamos levando para a Estado do Rio de Janeiro, a convite do
Secretário de Estado da Educacao, feito pessoalmente a mim; estamos
implantando no Estado do Espirito Santa; estarnas irnplantando au
cornecando a implantar no Estado do Ceará; estarnos negociando agora corn
o Estado de Goiás. Ainda temos mais três Estados interessados na
consultoria do nosso Instituto de Pesquisas e lnovaçöes Educacionais.

Nâo se fez urna ünica pergunta a respeito do Prô-Médio, a que é
particularmente grave, pals, hoje, no Brasil e, sobretuda, em Minas, estarnas
corn a situacâo de oferta educacional para crianças de 7 a 14 anas
praticamente resalvida, mais em Minas do que no próprio Brasil. 0 ensino
fundamental dispöe de vagas para tados em abundância. Ha mais vagas
disponiveis do que dernanda par vagas, embora ainda se tenha, em razão de
pobreza absoluta, a questâo da desercão escolar, sabretudo em periodos de
safra agricola, principalmente em regiães cafeeiras. Vagas nâo faltam.

Entretanto, a grande problema da matricula, neste Pals, atualmente, é a
vertiginasa expansâo do ensino media, provocada par algumas razöes
óbvias: a primeira delas, a universalização da cabertura escalar no ensino
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fundamental, ha vagas para todos; a segunda é a melhoria do fluxo escolar
no ensino fundamental, caem a repeténcia e a evasâo. Ao lado disso, a
adoção de programas de aceleração da aprendizagem, que permitem que
crianças e jovens corn defasagem em idade, em relacao a série, de dois anos
ou mats, possam, como a LDB recomenda e o Ministérlo financia e estimula,
participar de programas de aceleração de aprendizagem, fazendo, assim,
dois anos em apenas urn ou trés anos em apenas urn, dependendo do
desempenho ou do rendimento desses alunos.

Portanto, no caso de Minas, isso revela que estamos convivendo, ano apOs
ano, corn uma inflação de demanda, urn crescimento vertiginoso da procura
por matriculas no ensino médlo. Basta dizer que, quando comecou o Governo
Eduardo Azeredo, tmnhamos 311 mll alunos matriculados no ensino médio, na
rede estadual de Minas Gerais. Quando terminamos a adrninistracão, em
dezernbro de 1998, o ntrnero de alunos matriculados era 800 mil. Enquanto a
expansão, no Brasil, nos quatro anos, de 1995 a 1998, no ensino rnédio, foi
da ordem de 40% na media nacional, em Minas foi rnuitas vezes superior a
isso, passou de 150%.

Ora, a expansão do ensino médlo suscita urn gravIssimo problema de
financiamento. E que o investimento por aluno no ensino rnédio é
comprovadamente o dobro do valor do investirnento por aluno no segmento
da la a 4a série do ensino fundamental. Como a LDB diz que é prioridade do
Estado organizar o sistema e garantir a matrIcula para o jovem que queira
frequentar o ensino médio, coloca-se um problema: como financiar a
expansão do ensino médlo? Estou citando esse exemplo do ensino médio
para caracterizar a grandeza do problerna e a alta prioridade que ele deveria
ter na busca de soluçoes minimamente compartilhadas.

Entretanto, o tema do ensino médio, especialmente o Programa de
Capacitação e Revisão Curricular do Erisino Media, que hoje é modelo
adotado pelo Ministério da Educacão, o modelo que desenvolvemos em
Minas Gerais, não fol objeto, por parte da Cornissão de Transição, do menor
interesse, não se fazendo urna Unica pergunta a respeito desse assunto.
Organizamos urna equipe, ao longo de quatro anos, para criar uma cultura de
gestão do ensino rnédio na Secretaria de Estado da Educacäo, que antes não
existia - as Secretarias de Estado da Educacao no Brasil tinham urna cultura
mais centrada no ensino fundamental, especialmente, no segmento da 1a 41
série, nenhuma delas, talvez a Onica excecão fosse São Paulo, que, na area
técnico-profissional, tinha urna cultura desenvolvida no ensino rnédio. Toda
essa equipe - que me permito charnar, corn orgulho, de magistrat, urna equipe
técnico-profissional, 	 que	 jamais 	 teve 	 vinculo 	 politico-partidário
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(coincidentemente nenhurn de seus integrantes jamais teve traço de militância
polItica) foram recrutados por mérito, avaliados segundo o desempenho - foi
sumariarnente demitida, e hoje não existe nücleo de ensino médio na
Secretaria de Estado da Educacao.

Deixamos formulado o esboco ou escopo de urn programa de financiamento
do ensino médlo para nos candidatarmos a recursos internacionais, através
do Ministéria da Educacão, corn subsIdio federal de ate 50% dos recursos
que fossem contratados junto ao Banco Mundial, que cobra juros
internacionais de 6% ao ano, corn prazo de caréncia de 5 anos para
pagamento, após esse prazo de carência, ao longo de 18 anos. Deixamos
tudo isso encaminhado. Nem sequer isso fol objeto de interesse.

Hoje a Estado de Minas Gerais, através de sua Secretaria de Estado da
Educaçào não tern projeto que apresentar ao Ministério da Educaçao,
vencendo o prazo no prOximo més de julho, e pelo menos 23 dos 26 Estados
e mais o Distrito Federal já estão aptos a apresentar projetos. Eu prOprio,
como consultor, estou ajudando quatro Estados a formular seus projetos corn
vistas a obter a financiarnento internacional, repito, corn subsIdlo, a fundo
perdido, de 50% do valor total do financiarnento.

Mais do que isso, quando era Secretarlo no Conselho Nacional de
Secretários de Estado de Educaçao, fiz urna proposta aprovada pelo
CONSED e pelo Ministro Paulo Renato de que, quando a Fundo de
Estabilização Fiscal terrninar em 31 de dezernbro de 1999, como ele retérn
20% do salário-educação de cada urn dos Estados, isto corresponde, no caso
de Minas Gerais, a urna retençâo de R$32.000.000,00 por ano, a partir de
1 1/1/2000 ja não havendo a FEF nern a retencão do salário-educacão, quando
esses R$32.000.000,00 retornassem a Minas Gerais e a Secretaria de
Educação, retornariam para investirnentos no ensino rnédia, podendo a
Governo de Minas, sem dinheiro nova, sern onerar recursos orçamentários,
fazer face as contrapartidas do financiamento internacional e, assim,
assegurar a expansão do ensino media.

Fizemos urn cálculo do fluxo da demanda do ensino media, usando a
técnica do pró-fluxo desenvolvida par Rubem Klein e Sérgio Costa Ribeiro.
Este ültimo ja morreu, e Rubern Klein é hoje a major estatIstico do Pals.
Trabalha coma orientador do Sistema Nacional de Avaliaçäo da Educação
Básica do MEC. Mostrarnas que ate a ano 2004 Minas Gerais chegaria a ter
1.400.000 alunos no ensino media. Portanto a grande desaflo que terlarnas
nessa etapa seria assegurar a financiamento dessa expansão e, ao mesmo
tempo, assegurar a crescimenta da matricula, juntamente corn a rnelhoria
continua da qualidade.
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A meihoria continua da qualidade seria respondida exatamente corn o Pro-
Media, a Programa de Capacitação de Professores e revisão curricular, que
acabou em Minas Gerais.

Sem düvida alguma, é a programa mais bem-sucedido na histôria do ensino
médio do Pais. Isso é urn consenso no CONSED, reconhecido pelo Ministério
da Educação.

Posso, agora, corn certa tranquilidade testemunhar a interesse dos Estados
em que possamos dar orientacôes ate na forrnulacão de projetos junto corn
as equipes da Secretaria, exatamente pelo reconhecirnento da exceléncia do
trabalho que fizemos.

Lamento muito citar esse exemplo, porque a minha atitude näo poderia ser
diferente, foi exatarnente no sentido positiva, primeiro, como dernocrata,
reconhecendo a expressäo livre, dernocrática e majoritária do povo de Minas
Gerais. Segundo, porque a compromisso corn a educacãa é urn compromisso
corn a cidadäo, é urn compromisso de civilidade que ultrapassa muito a
questâo das paixães politicas ou das preferências partidárias.

Tao logo proclamados Os resultados eleitorais, procurei a gerência do
Banco Mundial no Brasil. Tomel a iniciativa de solicitar a geréncia do Banco
Mundial que fizesse urn contato corn quem eu presurnia viesse a ser a
prôximo Secretário de Estado da Educacäo, a Sr. Murilio Hingel. A pessoa do
Banco Mundial chama-se Alcione Saliba. Era gerente do prograrna para
Minas Gerais, haje, Secretária de Estada da Educacäo do Paraná, colega do
Secretário de Minas no Conselho Nacional de Secretários de Estado da
Educação, e pode dar a testemunho pessoal a qualquer tempo disso que
agora you dizer. Convenci a gerente do programa do Banco Mundial que
fizesse urn cantata corn o Sr. Murilio Hinge], exatarnente para rnostrar a ele e,
por rneio dele, a comissâo de transicaa do novo Governo a importância de se
dar seqüência ao prajeto Prô-Qualidade de financiamento corn recursos
internacionais, visanda a equidade e a melhoria da educaçäo básica em
Minas Gerais, para que a cornissâo de transiçãa e a futura equipe dirigente da
Secretaria se pudessern valer das negociaçöes que já tinhamos conduzido
corn a direcão internacional do Banco Mundial, visando a urn segundo Pro-
Qualidade, que charnávamos PrO-Qualidade II, postulanda
US$150.000.000,00, ate rnesrno corn articulacOes no Senado e no Banco
Central para que, mesrno estando impedido Minas Gerais de obter novos
empréstimos internacionais que, em virtude da excelência do desempenha do
prO-qualidade de Minas, testemunhada pela prOprio Banco Mundial, e corn
apoia do Ministério da Educaçãa, pudéssernos nos habilitar a obter urn
segundo financiarnento do Banco Mundial, dinheiro mais barato do mundo -
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6% de juras reals ao ano, 5 anos de caréncia, 18 anos para pagar. Näo houve
esse interesse. A Profa. Alcione Saliba, Secretária de Estado da Educacão do
Paraná, está disponIvel para dar seu testemunho a respeita do empenha
pessoal do ex-Secretária, para que a nova administração da Secretaria näa
perdesse a oportunidade de cantinuar negaciacöes, entendirnentos e ate
postular a obtencão de nova financiamento educacional para a Estada de
Minas Gerais. Esse assunta jamais fol interesse da comissãa de transição,
nos rneses de novembro e dezembro, aa fazer cantata corn a nossa equipe.

Das criticas que tern sido apresentadas, indo mais diretamente aa ponto,
uma vez que teremos a apartunidade do debate, infelizmente terei de fazer
referenda a algurnas caisas que são rigarosamente pontuais, que chamaria
ate mesmo de banais. Mas, coma foram ampla e largarnente difundidas, ate
no Jornal Nacional, da Rede Globo, é hora de fazermos as devidas
refutacães. A primeira delas é que teriarnas cometida excesso par manter a
Secretaria de Estado da Educação em urn prédio situado na esquina da Rua
Inconfidentes corn a Rua Pernambuco, pagando urn aluguel de
aproxirnadamente R$120.000,00. Não sou especialista em negócios
irnobiliários. Esse aluguel fol feita par volta de 1991 ou 1992. Tivemas as
cuidados devidos. Esses estão muito abaixo de qualquer preco praticado no
mercada. E urn imOvel cam 11.000rn 2 de area utilizável, onde conseguimos
instalar toda a Secretaria de Estado da Educação. Antes disso, a Secretaria
funcionava em seis prédias, cujos aluguéis, corn as preços projetados para
hoje, seriam pela rnenas quatra vezes malores do que a preço pago pela
aluguel do prédia atual, onde se concentra tada a Secretaria de Estado da
Educaçâo.

O segundo aspecto é que deixamas a Secretaria cam 1.604 funcionários no
árgãa central, 250 deles estagiários de nivel universitário, alguns funcionárias
terceirizados, coma a pessoal da limpeza, da canservaçãa, da seguranca, as
ascensaristas e as secretárias recepcianistas, que trabalharn cam uma linha
de computadores para prestarern informacães prantas ao pUblico. Esses
totalizavarn em tomb de 100 a 120 funcionários. Os funcionários designados
eram em nUmera de 600, além dos funcionários de carreira. Quando a
Secretaria tinha 2.200.000 alunos e funcionava em seis prédias, em Bela
Horizonte, tinha 4.682 funcionárias. Na minha administracãa, já funcionanda
em urn ünico prédia, que recebemos da adrninistração anterior, passau,
gradualmente, a operar no nivel central corn 1.604 funcionários. Qual é a
prodiglo? Passarnos a ter 3.250.000 alunas, corn 1.604 funcianários no Orgão
central, 'versus", no passado, inIcia da década de 90, 2.200.000 alunos,
4.682 funcionárias. Cam trés vezes funcianários a menos, tivemos urn
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crescimento de urn milhão de novas matrIculas, o que foi chamado, pela nova
administração, de ineficiéncia gerencial. E, no mInimo, curioso. Foi afirmado
que havia 600 funcionários designados a mais. Fiquei muito preocupado corn
isso, porque trabaihamos em uma linha chamada de geréncia por projetos,
administracão por projetos, que não é fácil, pois requer acreditar na
autonornia das pessoas e dos sujeitos o tempo inteiro, requer monitoramento
e avaliação o tempo inteiro. Trabaihamos nessa perspectiva. Todas as
pessoas que trabaiharam conosco tiveram, sucessivamente, oportunidade de
participar de cursos, de programas de capacitacão de toda a ordem, desde
informática ate contabilidade informatizada, cursos de lingua estrangeira,
programas de especializacão para que pudessem se desenvolver, corn muita
aptidâo e proficléncia, a frente dos projetos que estavam dirigindo na
Secretaria de Estado da Educação.

Esses 600 funcionários designados, todos eles, invariavelmente passaram
por programas de capacitacão continuada. Se eles erarn excessivos na
Secretaria de Estado da Educacao, a questão é: por que eles perrnanecem
trés meses apOs o inIcio da nova adrninistração? No mInimo, deve ser uma
evidéncia de que eles não eram excessivos. E, curiosamente, nós que fomos
acusados de excesso, trabaihamos corn duas subsecretarias. Hoje, a
Secretaria de Estado da Educação tern quatro subsecretarias. Nôs
trabalhávamos corn duas. Então, são coisas que não são divulgadas pela
mIdia, rnas o que aparece de modo retumbante é que teriarnos 600
funcionários a mais, quando se sabe que, ao se fazer qualquer avaliacão
isenta, isso não é verdade. Por que, então, não se contratou urna auditoria
externa para fazer uma avaliação rigorosa do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Educação?

Deixamos a Secretaria de Estado da Educacâo cornpletamente
inforrnatizada. Ate as Secretárias Executivas tern computadores. A maioria
deles são ligados em rede. Todos os servicos são informatizados sern
nenhuma exceçâo, da recepcão ao gabinete do Secretário, passando pelas
Secretárias Executivas. Onde está o excesso? Se houve urn traco na minha
adrninistração, foi o rigor por não saber trabaihar corn muita gente. Trés
milhöes, duzentos e cinquenta mil alunos, 1.604 funcionários, quando nos
anos 90, inIcio da década, tInharnos 4.682 funcionários, seis prédios,
2.200.000 alunos. Ha algo de profundarnente equivocado no diagnóstico do
atual Secretário, que, quando diz que não dá muita importância a dados e que
a epoca das estatIsticas passou, eu lamento. Já houve quem dissesse que a
linguagem através da qua Deus escreveu a natureza é a matemática. Se não
ha gosto pela matemática, eu larnento. Historiador por historiador eu também
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o sou, mas nunca me desgostei da matemática, sobretudo, por ser
coordenador na area da educação. Tenho trabalhado o tempo inteiro corn
forrnulação de programas e de projetos de polIticas püblicas educacionais,
forrnulação de objetivos gerais e especificos, descrição de processos,
formulação de metas e de indicadores. Tenho trabaihado corn dados através
dos quais vocé presta contas publicamente, de modo democrático, aos
cidadãos o tempo inteiro. Não ter dados é não ter linguagem adequada para
informar aos cidadãos a respeito do que se passa. Isso tern nome. Chama-se
arnadorismo, quando não, despreparo intelectual mesmo. E larnentãvel esse
tipo de coisa. Por que esse tipo de disputa? Preserve-se a educação. Esse foi
o nosso objetivo: sensibilizar o Banco Mundial para manter os financiamentos
atuals e arnpliar uma nova carteira de financiarnentos.

A segunda critica que fol apresentada de ptblico é espantosa. Foi a de que
pouco importa que Minas Gerais tenha obtido o primeiro lugar no Sistema
Nacional de Avaliação da Educacão Básica, no Bras. Segundo o atual
Secretário, de que adianta ser o prirneiro entre os piores? Os senhores
ouviram isso aqui. Isso foi dito reiteradamente através da rnIdia e dito aqui
explicitamente. Qual é o valor de ser o meihor entre os piores? 0 que é o
SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educacão Bâsica? Ele foi criado em
1989. Ate o inicio de 1995, ele não era referência para nenhurn educador,
nenhum sistema de ensino, neste Pais. Metodologia equivocada, dados
imprecisos, porque não se calcava nurn senso escolar nacional, senso de
professores, e não havia urna teoria e urna rnetodologia de coleta de dados.
Era muito mais urna definição de arnostras para fazer avaliação de
desempenho ou de proficiéncia ou de rendirnentos de alunos. Ate o final de
94, inclusive, o SAEB não foi considerado vigorosamente por nenhurn
forrnulador de politica püblica neste Pais na area educacional, por nenhurn
estudioso de educação neste Pais e não era referéncia nos simpOsios e nos
congressos internacionais sobre avaliação de proficiéncia ou aprendizagern
de alunos. De 95 para cá, isso muda corn pietamente. 0 SAEB é reorganizado
e adota a charnada teoria da resposta ao item. A partir dai, o SAEB passa a
ser uma referência para Os formuladores de politica educacional, para os
estudiosos, e o SAEB hoje está sendo estudado, no mundo inteiro, pelos
especialistas, como o mais promissor sisterna de avaiiação de aprendizagern
de alunos no mundo.

Os especialistas da celebérrima Ingiaterra, que fundou, na passagern do
século XVIII para o século XIX, o primeiro sisterna de avaiiação de
desempenho de alunos, se adrniram da exceléncia do sistema nacional de
avaiiação da educação básica no Brasil.
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Ate entendo que a equipe dirigente atual não compreenda o que seja 0

SAEB, pois, reconheco, trata-se de urn sistema muito sofisticado.
Ern linhas gerais, e correndo o risco de não conseguir, you tentar cumprir a

promessa de elucidar o SAEB. 0 que é o SAEB? Curnprindo a LDB,
cumprindo o que Os parâmetros curriculares do Ministério da Educacao
propöem, o que faz o SAEB?

O SAEB pauta-se numa orientaçäo que está na LDB, que é a seguinte: não
se deve mais fazer educação e avaliar aprendizagem, baseando-se apenas
em curriculos formais, aqueles que aparecern escritos nos Indices dos
curriculos didáticos - conceitos, fatos e princIpios generalizantes a partir de
conceitos: as leis.

Os cursos erarn dados dessa maneira. 0 foco era o ensino, o professor-
espetáculo. Em geral, não se dava atencão ao fato de como os alunos
aprendem, não se dava atencão ao fato de que os alunos aprendem de forma
diferenciada, não se dava atencão ao fato de o aluno crianca somente ter
disposicão para aprender quando ele cria sentido para aquilo que está
aprendendo. Isso requer do professor o domInio de uma arte: a astticia para
fazer orientaçães didáticas adequadas aos alunos em cada sala de aula.

O SAEB introduz urn teste de avaliacão, chamado de "proficiência do
aluno", isto e, avalia-se a aprendizagem do aluno. Que aprendizagem? As
chamadas cognitivas ou intelectuais, que tern a ver corn fatos, conceitos e
princIpios; as chamadas procedirnentais, que são a arte da organizacão e do
planejarnento - a meta-cognicão; a capacidade de forrnular problemas, de se
organizar colegiadamente, de buscar solucoes para os problemas, que tern a
ver corn a educação para a cidadania. E, finalmente, as competências
atitudinais, que tern a ver corn valores: solidariedade, disposicão para
cooperar, valorizacão do outro, entendimento do outro, enfim, o
desenvolvirnento do que pode ser chamado competência ética e
sociabilidade.

Entendeu-se que a educação no Brasil - está na LDB e na Constituicão
brasileira de 1988 - deveria ter, como finalidade suprema, a formação para o
exercIcio da cidadania. Entendeu-se que a formação para o exercIcio da
cidadania não pode ser alcançada apenas corn a forrnacao estritarnente
racional e intelectual, a base de conteüdos curriculares, como se fazia nos
tempos passados.

A modernidade introduzida no Brasil e no SAEB é essa. 0 que se busca, no
exerciclo da cidadania, por parte do aluno, visto, agora, na sua idade atual,
como cidadão e não corno homern ou cidadão futuro, é exatamente o
exercIcto e a aprendizagem, independentemente da idade, a cada momento -
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na sala de aula, em casa e no mundo - do que é cidadania.

Portanto, competência cognitiva é que o UNICEF chama de necessidades
básicas de aprendizagem: o dominio dos códigos da linguagem; se possIvel,
uma lingua estrangeira; o dominio dos códigos da matemática; a facilidade da
comunicação e da comunicabilidade; o dorninio da lágica, para que haja
inteligibilidade no que diz ao outro e para que entenda o que o outro diz, e a
capacidade de resolver problemas. E isso o que o SAEB busca alcançar.

A formulação dos testes do SAEB apresenta questöes interdisciplinares que
propãem aos alunos reflexão, pensarnento e criacão, alérn do que o livro-
texto propöe. São questoes formuladas para apresentar aos alunos desafios
na linha intelectual ou cognitiva, de fatos, principios e conceitos, na linha
procedimental, habilidades na area de organizacão, de planejamento e de
resolução de problemas, e habilidades na area de valores e atitudes: "como
me situo, no mundo, na relação corn o outro?" Valores, já se sabe, aprende-
se quando crianca, pela força do exemplo, mas também em momentos de
racionalizacão intelectual, porque valores, para servirem para a convivência
humana, em algum mornento tern que ser transforrnados em normas. E
normas, na democracia, devem ser compartilhadas e cornpreendidas por
todos, para não virarem objeto de manipulacão e de imposição.

Entendo que para a equipe atual da Secretaria de Estado de Educação não
é fácil corn preender isso.

A equipe não teve nem a humildade de procurar saber. E rnuito grave,
quando se diz aos rnineiros, subestimando a capacidade dos nossos alunos,
subestimando a inventividade e o talento dos nossos professores e dirigentes
escolares, que não tern nenhum valor sermos os primeiros no SAEB Nacional
dentre os piores. Equlvoco atlas de equivoco.

Em primeiro lugar, porque, em 1995, o SAEB reformulado, já na
administração do Ministro Paulo Renato, Minas Gerais ficou em 40 lugar, o
Distrito Federal em 10, o Estado de São Paulo em 2 1. 0 Distrito Federal, corn
justificada razão, comemorou. Era a adrninistracão de urn Governador de alta
competência, urn cidadão que rnerece todo o respeito, Dr. Cristovam
Buarque. 0 Distrito Federal, através de seu Governo, celebrou esse 1 1 lugar
no Pals, por dois anos.

0 Distrito Federal virou referenda para estudos, ate internacionais, a
respeito da melhoria da qualidade do ensino, e nOs estávamos em 4 1 lugar.
São Paulo em 21 lugar. No Ultimo SAEB, desqualificado pela atual direção da
Secretaria de Estado da Educação, o Distrito Federal passa para o 40 lugar,
São Paulo para o 6 1, e Minas Gerais se eleva para o 1 0 lugar. E 10 lugar não
fortuito, 1 0 lugar em Lingua Portuguesa, Maternática e Ciências, na 41 serie.



z

0

0

282
Primeiro lugar em uma disciplina da 8a série e 20 lugar, perdendo para 0
Paraná, em outras duas disciplinas desta série. Primeiro lugar no ensino
rnédio, em todas as disciplinas.

Se comparamos Minas corn Minas, de 1995 para 1998, ela melhorou em
relação a si mesma - o que e urn dado profundamente relevante - em todas
as disciplinas. Se comparamos Minas corn outros Estados, vamos observar
que a região que mais progrediu no Brasil, no periodo, não foi o Sudeste, não
foi o Sul, foi a região nordestina. Como se justifica o desapreco de urn ex-
Ministro e atual Secretário?

Como se pode conviver corn o desapreco de urn ex-Ministro e atuat
Secretário pelos alunos e educadores de seu próprio Estado, que obtérn urn
resultado extraordinariarnente brithante? Nào é resultado do Secretário, é
resultado dos educadores, são eles que desenvolvern, na sala de aula, no
dia-a-dia, o processo de ensino e aprendizagern. Se algum rnérito tivernos, foi
secundário; o rnérito e detes, dos professores do Estado de Minas Gerais, das
nossas farnIlias, dos nossos dirigentes escotares, a quern agradeco
profundarnente e de coracão, corn grande orgulho.

Isso e desclassificado. Fico duplamente constrangido e, de certo rnodo,
envergonhado, porque convivo corn t)s Secretários de Estado da Educacão.
Ofendern-se os Secretários de Estado da Educacão do Brasil, ofende-se o
Ministério da Educação, tenta-se desqualificar o SAEB, que hoje é objeto de
pesquisa e estudo em todo o mundo, por parte dos melhores especialistas ern
avaliação, corn a teoria da resposta ao item que avalia proficiéncia, o conjunto
das competéncias cognitivas, procedimentais e atitudinais no campo dos
valores, para o exercicio da cidadania. Isso é desqualificado peta Secretaria
de Estado da Educacão.

Se eta desqualifica isso, é natural que desqualiflque a idéia de cicto e de
progressão continuada. A id6ia de ciclo foi charnada aqui, pelo atual
Secretário, de aprovacão automática e irresponsável. A progressão
automática está autorizada neste livrinho - a Lei de Diretrizes e Bases da
Educacão Nacionat -: está autorizada nos parâmetros curriculares nacionais,
cuja estrutura está descrita neste diagrama, sendo esta a linha onde se fala
de 1 0, 21 , 31 e 4° cictos, cada urn corn dois anos, para o ensino fundamental.
Se desquatificarn o SAEB, é natural, do ponto de vista da Iogica, do Obvio,
que desqualifiquern o ciclo e a progressão continuada. Se não entenderarn o
SAEB, se não entenderam o que é proficiência, o que são habilidades
cognitivas, o que são habilidades procedirnentais, o que são habilidades
atitudinais, é natural que não entendarn o cicto e, muito menos, a progressão
continuada.
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E espantoso ouvir o que ouvimos de urn ex-Ministro, de urn atual Secretário,

urn hornern sério, certamente bem-intencionado, de bons propOsitos - e não
descreio disso de maneira nenhuma. Num programa de tetevisão da TV
Minas, que durou uma hora, quando the perguntararn a respeito do cicto, ete
disse que isso é uma questão de pedagogia e que pedagogia é questão de
opinião, cada urn escothe corno quer. Sr. Secretário, ciclo não é questão de
pedagogia. 0 problerna da pedagogia é que eta não tern objeto prOprio. Ela é
como se fosse urna area intelectuat discursiva, sem urn objeto próprio. Em
nome dela tudo se fata, e todos acham que tudo podern fazer.

A idéia de cicto e de progressão continuada não é questão de opinião,
porque opinião é vutgaridade, é intuicão. A opiniao é cega porque não tern
conceito. Conceito sern intuição é vazio. Intuição sern conceito e cega. Ciclo
não e questão de opinião, Sr. Secretário. Cicto e questão de ciência: a
chamada psicogénese da aprendizagem, de Jean Piaget, e o chamado
sociointeracionisrno em educacão, que são ciências que se dedicam a
pesquisa na area da psicotogia cognitiva e que hoje são praticamente urn
consenso mundial entre pesquisadores da area educacional e da area de
quern faz a seguinte pergunta: corno a crianca aprende? Hurnildemente,
aprendi isso. Quem não quis aprender, tern tempo de faze-b, mas não emita
opinioes a respeito de ciência, porque serão ilusöes em cima de ilusöes. E
isso o que tenho ouvido.

Então, resotvi agir de modo diferente. Ao invés de ficar concedendo
entrevistas, de nos digladiarmos sobre questöes pontuais, resolvi fazer atgo
meihor, corn a ajuda de alguns cornpanheiros. Estamos etaborando dois
livros, e o prirneiro deles fica pronto no mês de junho deste ano. E urn balanço
critico, porque tambérn cornetemos equivocos. Eu rnesmo tenho crIticas
especIficas, pontuais, a nossa administração. Nunca as neguel. Etas estão
documentadas, gravadas e, inclusive, fitmadas. Não sou dos tais que
mistificam.

A rninha preocupacão é ern proveito da educaçao. E em respeito e touvor
ao aluno, a farnIlia e ao professor. Como é que se desqualifica o 1 0 tugar de
Minas Gerais no Brasil? E, por azar dos crIticos, ou rnelhor, dos opiniáticos -
porque crItica tern fundamentacão conceituat; a opinião não precisa ter,
porque não tern compromisso corn nenhuma atitude para melhorar aquibo de
que trata -, o que agora vem a luz? Ainda na nossa adrninistração, uma
instituição vinculada b UNESCO - e al não ha dUvida, porque o atual
Secretário tern rnuito respeito pela UNESCO -, chamada Organização para as
Reformas Educacionais na America Latina e no Caribe - OREALC -, que faz
pesquisas de alto niveb sobre reforrnas educacionais nessa grande região e
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estudos comparados de experiéncias de reformas educacionais - tenho
participado, inclusive, de seminários -, propôs-se a fazer a prirneiro estudo
comparado na area - Caribe e America do Sul - sabre aprendizagem de
alunos. Foram selecionados quatro paises: Argentina, que é célebre e tern
tradicâo educacional; a Chile, que é rnais celebre; Cuba, que é a meihor; e, no
Brasil, trés Estados, entre eles Minas Gerais, corn a major das amastras entre
as Estados selecionados. E, na amostra de alunos que participariam dos
testes, houve ate urn equlvoca, de certo modo, metodológico. No caso de
alguns paIses latino-americanos, ha mais população rural que no Brasil. E a
cálculo da distribuiçàa entre urbana e rural foi a mesmo apresentado para a
Brasil. Então, tivemas urn excesso de alunos do meio rural participando e urn
nUmera inferior ao que a praporcão estatistica indicava de alunas do meio
urbana. Mas que born que tenha havido essa distorçäo estatistica, par assim
dizer.

Acabarn de ser divulgados as resultados da avaliaçäo da OREALC. Em 11
lugar, Cuba; em 2° lugar, Chile, Argentina e Brasil empatados, e as resultados
de Minas Gerais, respondendo pela Brasil, são meihores que as outras. Ficar
no mesmo patamar latino-arnericano do Chile e da Argentina nos orguiha,
porque a Argentina, no final do sécula passado, quando Pedro II criava a
primeira escola primária no Brasil, já tinha alfabetizada todas as suas
criancas. 0 Chile, apesar das dificuldades de pais ainda pabre, é
extremamente bern organizado e nãa abdica, em hipôtese alguma, do
compramisso cam a equidade, especialmente na area educacional.

Morei 16, durante dois anos e meio, coma exilado, e pude testemunhar issa.
F nós ficamas em 21 lugar, juntamente cam a Chile e a Argentina. Na Brasil,
ficamas em 1 1 lugar. No entanto, isso é desqualificado par urn ex-Miriistra e
Secretário de Estada. Tenho a impressãa de que resolverarn fazer urna
espécie de moratória intelectual, uma maratória crItica, ou seja, abdicar da
criticidade. Resolveram fazer uma moratória da observaçäo, au seja, abdicar
do ato de observar. Não é possIvel que exista tanta paixãa ensandecida a
ponto de não se ver a Obvio.

Finaliza, para tentar respeitar a tempo - a que, da minha parte, seria urn
pradIglo -, dizendo que me espanta a fata de terem acabado corn a Sisterna
Estadual de Avaliação. E born que as senhores saibam. Já dissemos a que
acanteceu corn a equipe do ensino media, a Pró-Médio. Nôs formamos, a
partir da administração do Dr. Hélio Garcia, durante quase dez anos, urn
nUcleo que chamamas, em minha adrninistração, de Centro de Qualidade da
lnformacãa e da Avaliação Educacional, dirigida pela Profa. Maria Alba.
Investimas, nesta década, recursos da ardem de R$18.000.000,00 na
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formação e capacitação da equipe, bern coma em equipamentas, serninários,
simpOsios e congressos e na elaboração das avaliacöes de 1992, 1994, 1996
e 1998. A avaliaçãa de 1998 teve uma arnastra de mais de 750 mil alunas.
Todo a material esta arquivado. Ele nàa foi processado para produzir as
relatórios anal Iticas a serem enviados as escolas.

A Profa. Maria Alba, corn uma trajetória de 30 anos em educação, foi
demitida de pe. Ela fai chamada e, sumariamente, dernitida. Ela tern 30 anos
de dedicação profissional, é autara de ensaios publicadas na revista da
Fundacão Carlos Chagas e agora e Consultora do SAEB nacional. A
professara trabaiha camiga na consultaria do Espirito Santa e acaba de ser
convidada para ser Consultora do Ministéria da Educacãa, para a
arganizacão do SAEB de 1999. Assim coma ela, tada a equipe e a setor
foram literalmente desmobilizadas. Ja não existe politica püblica de avaliacão
na Secretaria da Educaçãa.

E as famasos programas, que tadas as senhares conhecem - as que ja
eram e as que agora são Deputados pela primeira vez -, porque virarn as
repercussöes em suas regioes? Através do Pragrama de Capacitacäa de
Prafessores I - PROCAP -, desenvolvemas, em 1998, urn môdula de reflexão
sabre as práticas pedagógicas, urn rnódulo de Lingua Portuguesa e urn
módulo de Matemática. Neste ano, a primeira rnôdulo seria de avaliaçãa. 0
segundo enfocaria a ensina especial e, no seguimenta, ate a ana 2000,
I-listôria, Geografia e Ciências. Seria urn programa corn a duração de ate dais
anas e meia, corn financiarnenta internacional, através do Prô-Qualidade e do
Banco Mundial e corn recursos do própria Governa. 0 PROCAP foi
simplesmente implodida. A Caordenadara Estadual do PROCAP, a Pro?.
Irene Barges, esta implantando, juntarnente conosco, a PROCAP no Estado
do Espirito Santa. ja nãa existe a PROCAP no Estado de Minas Gerais.

0 Prô-Médio acabou, a PROCAP acabau, a sisterna de avaliaçao acabau.
ApOs essas rumarosas apiniöes da nova equipe dirigente da Secretaria da
Educaçãa, eu gastaria de saber, colacando-me a dispasiçâo para debates na
Comissâa de Educacãa, corn enorrne prazer, quais são as idéias da
Secretaria da Educação, quais são as seus programas e prajetas. Gostaria de
saber, pelo menas, de uma idéia, urn programa au urn projeto que esteja
senda impiementada.

E finalizo, Sr. Presidente, dizenda que a cicla não servia, mas a Secretário
atual farmou uma comissãa para estudar coma é que a Secretaria da
Educaçãa, na rninha administracão, introduziu a ciclo. A posição oficial da
Comissão, expressa num relatôria do qual tenha urna cOpia, foi favoravel a
cantinuação da experiência de cicla, naturalmente, corn as carreçöes que se
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fizerem necessárias. Uma de g as: adotamos o ciclo de quatro anos. Pode-se
adotar urn ciclo de dois anos. Não ha problerna algurn. Entretanto, foi
divulgado pea midia que o ciclo em Minas Gerais não era outra coisa senão
uma irresponsabilidade chamada de aprovaçâo automática.

Como é que aqueles que nos denunciaram como sendo responsáveis por
urna irresponsabilidade charnada de aprovacão automática mantérn a mesma
irresponsabilidade? 0 que e que rnudou? Eu digo: mudou para pior, porque
as equipes que implantaram o ciclo foram praticamente desmobilizadas, e
elas tinham competência para faze-b. Entäo, infelizmente, é a isso que
estamos assistindo em Minas Gerais. Não tenho nenhuma dificubdade em
afirmar que a Secretaria da Educacäo, hoje, está literalrnente paralisada, do
ponto de vista das idéias, da geracão de programas e da geracäo de projetos.

Finalizo, se for o caso, deixando essas observaçöes como urna
possibilidade de perguntas dos Deputados. Aqui foi dito, insistentemente, que
a nova administraçäo encontrou 56 programas e projetos sendo
empreerididos ou supostarnente empreendidos pela administração que dirigi.
Coloco-me inteiramente a disposição para falar sobre cada urn deles,
mostrando como começararn, corno se desenvolveram, corno estavam se
desenvobvendo, sendo que alguns deles foram concluidos. Gostaria de citar,
como ültirno e derradeiro exempbo, o programa de educacào indigena, que é
reconhecido como excelência nacional. Fornos muito alérn, formando 66
professores indIgenas, entre os xacriabás, os crenaques, os pataxós e Os
maxacalis. Esse programa tern a duração de quatro anos e termina no mês
de julho. Cornetemos erros, mas tivemos pebo rnenos uma virtude, ou seja,
tudo que nos propusemos a fazer representava consenso, tudo que nos
propusemos a fazer teve comeco, desenvolvimento e finalização. Coboco-me
a disposicão para falar sobre os 56 projetos - se o espaco for a Comissão de
Educacão -, corn a presenca da equipe dirigente da Secretaria da Educaçao,
a fim de apresentá-bos, urn a urn, e ouvir as eventuais refutacães que a nova
equipe dirigente possa apresentar a respeito deles.

Limitei-me, nessa apresentacâo introdutória, a cornentar as opiniöes, nào as
chamaria de criticas, da nova equipe dirigente, que foram vastamente
difundidas pela mIdia, sem deixar de acrescer uma informação, que parece-
me oportuna para os Deputados. Foi criticado o fato de a Secretaria estar
funcionando no prédio onde funciona, pois, presumivelrnente, o aluguel seria
caro. Quando se apresentou o primeiro conjunto de medidas de contencão de
despesas, a primeira delas foi o fim do aluguel do prédio da Secretaria, corno
se fôssernos perdulários. 0 que ocorre? Neste mornento, a Secretaria da
Educacão se prepara para transferir a sua sede para a area da Gamebeira,

287
ocupando urn patrimônio pertencente ao Ministério da Educação, cedido a
nôs, por nossa iniciativa, desde que funcionasse corno centro permanente de
capacitação de educadores e de professores. 0 centro acabou, porque a
Secretaria ira para Ia. Em nome de poupar urn aluguel, se elimina uma das
experiências mais exitosas, que foi urn centro de capacitacão de professores,
que funciona 350 dias por ano. Muito obrigado.

Esclarecirnentos sobre os Debates
0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai conceder a palavra aos Deputados que

desejarem formular perguntas ao Sr. João Batista dos Mares Guia. Para
tanto, solicita aos parlamentares que se inscrevam junto a Mesa e que, ao
fazerem uso do microfone, sejam objetivos e sucintos, dispensadas as
formalidades das saudacöes pessoais. A cada Deputado será concedido o
tempo de 3 minutos para a intervencäo, e ao Sr. João Batista será concedido
o tempo de 5 minutos para a resposta.

Debates
A Deputada Maria José Haueisen - Prezado amigo João Batista, perrnita-

me abandonar a forrnatidade da situacão e chamá-lo de amigo e prezado,
porque o conheco desde os tempos de 1980, quando, juntos, rnilitávamos no
mesmo partido. Desde então, encanta-me a facilidade, a esperanca corn que
voce faz suas observaçöes e, sobretudo, a seguranca de nürneros, que não
são cobocados de rnaneira arredondada, rnas como 2.201, 6. 305.

Encanta-me sua rnemôria e sua facilidade para expor tantos dados corn
tanta seguranca. Mas voce se cobocou aberto a criticas, reconhecendo,
inclusive, erros que possa ter cornetido. E é em norne dessa amizade, porque
sei que você separa questaes pessoals de questoes pot iticas, que estou aqui
para fazer crIticas. Näo tenho a sua capacidade de conhecirnento das coisas,
mas tenho a experiência de professora em saba de aula por bongos anos. E é
justamente essa experiencia que me permite ver a situacão em que ficou a
escoba em Minas Gerais. Vários programas não tiveram êxito, entre etes a
rnunicipalizaçâo, feita de cirna para baixo, de rnaneira imposta. Já conversei
várias vezes corn Prefeitos, e eles me disseram que as Prefeituras não
aguentam pagar e garantir a educacão dos alunos municipabizados. Houve,
ainda, o firn do ensino profissionabizante, que tirou dos jovens a expectativa
de ter urn diploma. Houve tarnbérn a expansão do ensino rnédio, que forcou
uma nucleação, que trouxe prejuizos sérios para a rnaioria dos alunos.
Poderlamos nos dernorar em cada urn desses itens, rnas o meu tempo é
curto.

0 problema da nucleacão faz corn que os alunos abandonern as escolas,
porque eles tern que pegar, as vezes, dois ônibus, numa cidade de porte



288
médio como Teófilo Otôni. Eles saem da periferia, vão ao centro e pegam
outro ãnibus para chegar a escola. E se a nucleacão na cidade fol
problemática para os alunos, na zona rural foi muitas vezes pior. Passarei as
suas mãos urn artigo escrito por urna pedagoga, Nice Silva Martim Jabra
Jamil, que é professora e adrninistradora em educação, sobre o tema "A
Crianca Rural na Rota da Lata de Lixo". Esse artigo mostra-nos o drama dos
alunos que moram na roca e que sofreram o processo de nucleaçäo dessa
maneira tao dura.

Pedimos, nessa humildade que todos devemos ter, que você perceba a
necessidade de reavaliar isso, porque seis Estados estão tendo a sua
assessoria, e não gostaria que eles passassem pelas mesmas dificuldades
que os alunos de Minas Gerais estão passando. Era o que tinha a dizer.

0 Sr. João Batista dos Mares Guia - Prezada Deputada e amiga fraterna
Maria José Haueisen, por quem tenho grande apreço e afeto, não ha
nenhuma razão para ocultar, aqui, o que quer que seja. 0 Estado é
territorial mente imenso; e maior do que a Franca, major do que a Espariha.
São 853 municipios. A escotha politica que fizemos, no que se refere a
municipalizacão, foi a mais árdua, mas, segundo nosso juIzo, a mais
respeitosa e a mais adequada, que fol negociar corn rigorosa abertura,
reconhecendo as situaçães especIficas de cada rnunicipio. E muito provável
que equivocos pontuals possam ter acontecido. Sei de urn que aconteceu
numa das regioes da periferia de Teôfilo Otôni e, assim que fomos
informados, inclusive corn a sua prOpria ajuda, prontamente fizemos o
diagnóstico da situacão e a correcão. Sei de mais seis casos envolvendo
nucleação de ensino médlo, em que a escoiha feita e o modo da nucleaçâo
näo foram os mais adequados, e as correçöes foram, tanto quanto possIvel,
encaminhadas.

Entretanto, fizernos isso em 853 municipios de Minas Gerais e começamos
na Capital. Quando começamos a fazer na Capital, fomos advertidos,
sucessivas vezes, de que seria uma loucura, de que terlamos passeatas
todos os dias na pot-ta da Secretaria. E eu brincava, dizendo que fiz muitas
passeatas na minha época de estudante. Que born que etas existem. Se
estivermos errados, vamos consertar.

Tinharnos, Deputada, 98 prédios funcionando corn ensino rnédio em Belo
Horizonte. Não me recordo exatamente do nümero de alunos que naquele
momento tinhamos nas 98 escolas. Mas sei o acréscimo que houve: criamos
18 mil novas matrIcutas, reduzindo o nUmero de prédios de 98 para 66.

Houve dois casos polêmicos. Urn, de uma escola situada aqui atrás do
Forum Lafayete, onde iriamos organizar o Programa Acertando 0 Passo,
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aceleração da aprendizagem para alunos da antiga 5a a 8a series, a noite,
naquela escola, devido a localização, que é perto do eixo de transporte. Os
atunos do ensino rnédio se deslocariam nienos de mil metros para chegar a
Escola Maestro Villa Lobos. Os alunos fizeram duas passeatas. Nós os
recebernos. Negociamos, e eles aceitaram exatarnente o encaminharnento da
Secretaria da Educação. Na ocasião, nos fizerarn uma critica: por que isso
näo foi discutido corn o cotegiado da escola? Procurel saber, e, de fato, a
discussão corn o colegiado da escola não havia acontecido. Errou-se na
forma, mas, felizmente, acertou-se no encaminhamento. A forma errada foi
corrigida depois, incorporando a crItica das pessoas que, rnuito corretamente,
nos chamararn a atenção para o fato de o colegiado não ter sido ouvido na
ocasião.

Houve outro caso, envolvendo a Escola Mauricio Murgel, em frente ao
CEFET, e a Escola Leon Renaut. Elas estäo distantes uma da outra menos
de 500m. Qual foi a reorganização proposta? Na Leon Renaut passaria a
funcionar o Acertando o Passo, para jovens trabalhadores que trabalharn de
rnanhà e de tarde e so podem estudar a noite; e na Mauricio Murgel ficaria o
nUcleo de ensino médio. Arnbas as escolas ficarn na Av. Amazonas, a menos
de 500m urna da outra. Isso provocou urn certo rumor, rnas ambas as
escotas, depois, aceitaram o encarninhamento. Foram esses dois casos que
pude diretamerite observar e cornprovar. Participava, tanto quanto possivel,
da busca da soiuçäo, quando havia urn encaminhamento equivocado.

A crItica que a senhora faz, Deputada, centralmente diz o seguinte: a
municipalização foi feita de cima para baixo. Acredito completarnente na sua
sinceridade. Sei que a senhora diz isso convencida de que essa crItica
descreve bern a realidade. Permita-me, então, dizer o seguinte: não tenho
rnais o testernunho do prezadIssimo amigo Onésimo Septilveda, ex-
Secretário de Educação de DivinOpolis, então Presidente da UNDIME,
recenternente falecido. Mas tenho o testemunho do Prof. Carlos Alberto de
Souza, ex-Secretário Municipal de Educação de Betim, amigo da prezada
Deputada que está ao seu ado, que, na ocasiào, era o Presidente da
UNDIME; tenho o testemunho de toda a Comissão de Educaçao desta Casa
na legislatura passada - está aqui o Deputado João Leite, dentre outros -, que
não era urna Comissão formada apenas por Deputados que apoiavam
politicamente o Governo passado; tenho testemunho do Edson Soares,
Prefeito da sua cidade, Teófilo Otãni; tenho o testemunho dos Presidentes
das 38 associaçoes microrregionais; o testemunho do Conselho Estadual de
Educação, a época dirigido pelo Prof. Ulisses Panisset. Como trabaihamos?

Havia algumas possibilidades, eram trés as estrategias possIveis. Uma:
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racionalista, tecnocrática e autoritária. 0 Estado pressupãe que tern o
monopólio da verdade e da racionalidade, faz urn planejamento tecnocrático,
dá as suas razöes e impãe. Obviamente, descartamos esse cenário. 0
segundo cenário eu chamaria de clientelista, populista, na esfera da
rnanipulação. E democrático, rnas na esfera da manipulacão. Chama, urn a
urn, todos Os Prefeitos e negocia caso a caso, diferenciadarnente, corn cada
Prefeito, sem critérios objetivos e sern regras claras. Onde houver rnaior
oposição, você flexibiliza rnais a negociacão e atende: cooptacão poiltica.
Näo fizemos.

0 que flzemos? Escolhemos o olho do furacão. 0 que é isso? Charnarnos a
UNDIME, então dirigida por urn Presidente do PT, educador que respeito,
isento, membro do Conseiho Estadual de Educação indicado pelo
Governador Eduardo Azeredo; chamarnos a FEMAN, chamamos a AMN,
chamarnos a Comissäo de Educacâo da Assernbléia e charnamos o Conseiho
Estadual de Educação. Formamos urn colegiado, que trabalhou, Deputada, da
prirneira quinzena de fevereiro ate outubro de 1998, por consensos graduais,
ate gerar os consensos verdadeiros, que charnamos de Programa Estadual
da Cooperacão Educacional entre Estado e MunicIpios, que continha seis
capItulos. 0 Ultimo deles foi charnado de MunicipalizacãO Solidária.
Corneçava corn: Comprornisso do Estado de fazer a capacitacão dos
professores e dirigentes escolares das redes rnunicipais, compromisso de
fazer a capacitacão dos Secretários Municipas de Educação, comprornisso
corn a avaliaçâo das escolas, nucleaçâo rural, ampliacão e universalizacäo da
matrIcula de ensino médio em todo o Estado de Minas Gerais e prática da
equidade, corn atendimerito diferenciado aos rnunicIpios mais pobres. Esse
documento foi impresso, assinado por todos e divulgado no Estado. 0
Iançamento do programa foi feito no dia 6 de novembro, na antiga Serraria
Souza Pinto, corn a presenca do ex-Ministro Paulo Renato, do ex-Governador
Eduardo Azeredo, do Carlos Roberto de Sousa, da UNDIME, e de todos Os

representantes dessas instituiçães, inclusive do representante da Comissâo
de Educação na ocasiäo. Esse documento foi considerado pela UNDIME
nacional, presidida pelo Prof. Noroaldo, nordestino e do PT, como referéncia
nacional para as ONDINEs negociarern corn as Secretarias de Estado os
prograrnas de cooperacão educacional que pudessem redundar, mais ou
menos, em municipalizacáo. Não posso concordar que seja de cirna para
baixo, quando o que fizemos foi buscar todas as instituiçöes representativas
de todos os autores que, autonomarnente, atuaram no processo. Corn a
participacão deles, caso a caso, fizemos as negociacães. A rnaior parte delas
foi testemunhada por vários Deputados desta Casa, de todos Os partidos, e
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por todos os Prefeitos. De modo que, Deputado, o resultado fol a assinatura
de 832 convênios de cooperacão educacional, assinados por mirn, em nome
do Governo, e pelos Prefeitos Mrnunicipais, em nome de seus municIpios. 0
Sr. Newton Cardoso era Prefeito de Contagem. A senhora consegue
imaginar-me impondo ao Sr. Newton Cardoso a assinatura de urn convênio
que causasse dano ao Municipio de Contagem? 0 Prefeito de Betim, o
Prefeito de Ipatinga, as 29 Prefeituras governadas pelo PT assinaram os
mesrnos convénios assinados por 832 Prefeitos de Minas. Nunca me constou
que qualquer Prefeito do PT houvesse feito a critica de que impusemos
alguma coisa. Pelo contrário, de Chico Ferramenta ouvi elogios pUblicos a
esse respeito, corno ouvi do Prefeito de Betim e de todos eles. Qualquer
Deputado que aqui está pode dar urn testemunho isento, dizer se tern noticia,
em qualquer região do Estado, de que tenhamos imposto isso. Vejo aqui o
Deputado Paulo Piau, do Triângulo mineiro. Podernos imaginar que eu tenha
irnposto alguma coisa ao Prefeito VirgIlio Galassi? Está aqui o Lider do PSDB,
que é da regiao. Entretanto, o Prefeito Virgilio Galassi tambérn assinou e
participou do convênio. Separo a critica de V. Exa., Deputada Maria José,
porque sei que é sincera, acredita nisso. Mas no posso admitir a maneira
como o atual Governo vem fazendo criticas. 0 atual Governo, por seis vezes,
durante a campanha eleitoral, foi ao video dizer que a municipalizaçäo era
uma afronta aos alunos e uma politica de exclusâo dos mais pobres,
prometendo revé-la. Deputada, a senhora faz parte do bloco que apóia o atual
Governo. Então, por gentileza, informe-me sobre qual fol a revisâo que o atual
Secretário da Educação fez, em quaisquer processos de rnunicipalizacão
feitos no Estado de Minas Gerais, durante rninha administracâo. Gostaria de
saber se houve uma Onica revisão em qualquer municipio. Pode haver
desinformação da rninha parte, mas, que eu saiba, não sO näo foram feitas
revisöes como tambérn continuaram as municipalizaçães. Como o novo
Governo havia ganho as eleiçöes e feito o alerta de que estarlamos impondo
a municipalizacão, de modo proprio, em novembro, dezembro, suspendi
esses processos, em respeito aos cidadãos que elegeram urna outra
proposta, somente assinando dois convênios, coincidentemente propostos
por dois Prefeitos do PMDB e que apoiaram o atual Governador nos dois
turnos. Lembro-me de que urn deles foi corn o Prefeito de Viçosa. Somente
assinei para esses dois, que eram do partido do Governador eleito. Corn isso,
subirnos de 832 para 834 municIpios, que, voluntária e autonomarnente,
firmaram convênios de cooperação e municipalizacão. Tenho orgulho de
dizer, Deputada, que cumprimos 100% dos compromissos patenteados no
documento do programa de cooperaçâo corn os municipios. Espero que haja
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perguntas a respeito da situacäo financeira e do FUNDEF, porque you
demonstrar a impropriedade desse tipo de crItica que a Secretaria da
Educaçâo tern feito, como se nós não tivéssemos cumprido a nossa
obrigacão corn os municIpios. Cumprirnos todos. Alias, isso não é mérito de
ninguem, porque a nossa obrigacâo, nurn ambiente democrático, é para ser
cumprida, e nós a cumprimos, como também o fizeram os Prefeitos. Sou
grato a eles por essa confianca.

o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, rneu caro amigo João Batista
dos Mares Gula, alias, nosso ex-correligionário e ex-Deputado pelo PT, é urn
prazer estar ouvindo a sua exposicao sobre o Governo passado. Näo you
entrar no processo de crItica, embora as tenha no processo, tanto geral do
Governo passado quanto do processo educacional. A Deputada Maria José
Haueisen já colocou algumas. Acho que esse problema da municipalizacão foi
grande, tanto que houve uma resisténcia bastante volumosa por parte dos
sindicatos, em especial do Sind-UTE.

Como meu tempo e curto, gostaria de formular algumas questöes. Não
tenho a obrigacão nem gostaria de fazer da atual Secretaria da Educacão,
mesmo porque não tenho ainda urna opinião generalizada sobre como anda o
atual processo da educação, espero que a Secretaria possa reverter algumas
questoes que considero crIticas. Pode ser que ela não tenha entendido o que
foi a Secretaria passada, mas os eleitores também podem não ter entendido.
E uma questão a ser considerada.

Gostaria de perguntar a V. Exa. exatamente sobre essa questão do
FUNDEF. Estivemos corn o Secretário MurIlio Hinge], que nos fez urna
exposição sobre a situacao em que encontrou a Secretaria. E born que V.
Exa. tenha muito apreco pelos niimeros, pode nos confirmar ou não essas
denüncias sobre os fundos, como o Fundo BDMG. Eles acabaram sendo
objeto de uma CPI, da qual serei relator, que começa a funcionar amanhã.
Segundo o Secretário Murilio Hingel, ele encontrou dividas referentes a
recursos, inclusive recursos repassados pela União e outros, como recursos
do Tesouro, do salário-educacão, do FUNDEF e do Banco Mundial. No caso
do FUNDEF, ele encontrou urn deficit de R$77.705.593,00 no caixa, inclusive
corn urn balanco de mais de 400 municIpios que não tiveram o repasse em
outubro, novembro e dezembro, em urn desses meses ou em dois deles. Pelo
que me consta, Prefeitos reclamaram de que essa verba já estava atrasada
quando o atual Governo entrou.

Gostaria, então, que V. Exa. nos desse uma explicacão a respeito disso.
Certamente, teremos o maior prazer em recebé-lo na reunião da CPI, mas é
importante que o senhor fale a respeito do assunto para que os Deputados
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possam ter também a sua opinião.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, para que possamos ter uma
meihor ordenação dos trabaihos, gostaria de saber se o Secretário do
Governo Eduardo Azeredo, Dr. João Batista dos Mares Guia, tern cinco
minutos para responder a cada pergunta. A nossa companheira, Deputada
Maria José Haueisen, formulou quatro ou cinco perguntas, e o ex-Secretário
não teve tempo de responder a todas. Isso é angustiante, porque não
pudemos ser informados corn relacão a nucleacao rural. Então, gostaria de
saber se esses cinco minutos são para que responda a uma pergunta ou para
que responda a blocos de perguntas. Realmente, em cinco minutos não dá
para o ex-Secretário responder a blocos de perguntas tao complexas, que
necessitam de urn major esclarecimento por parte dele.

o Sr. Presidente - Esta Presidência compreende a preocupação de V. Exa.,
no entanto vern procedendo como se tern procedido em todas as outras
sessães em que ha convidados para debates. Porém concordo corn V.Exa.:
cada Deputado deveria fazer apenas uma pergunta, para que ele possa
respondé-la dentro desse prazo.

Entretanto, quero reafirmar que não h6 discriminacão; o que vern sendo
feito é usual nesta Casa. Como adverti anteriormente, a cada Deputado será
concedido o tempo de 3 minutos para intervenção, e ao Dr. João Batista será
concedido o tempo de 5 minutos para resposta. Portanto, esta Presidência
está agindo de acordo corn o que é usual nesta Casa.

A Deputada Elbe Brandão - Agradeço o esciarecimento de V. Exa., mas que
fique registrado que a falta de tempo para resposta do ex-Secretário João
Batista não seja caracterizada como se ele não ti yesse condiçoes de
responder, ou seja, ao Secretário foi perguntado sobre avaliacão e não
respondeu. Então, que fique claro que foi por falta de tempo e por causa do
toque da campainha que o Secretário não respondeu.

Pedimos aos nossos colegas que facam uma pergunta de cada vez e que
possamos voltar ao microfone duas, trés, quatro ou cinco vezes, se for
necessário, para que possamos dar ao companheiro João Batista tempo
suficiente para que ele responda pergunta por pergunta, a seu tempo ea sua
hora.

o Sr. Presidente - Esta preocupacão é também da Presidência, e V. Exa.
notou que esta Presidéncia em nenhum momento tocou a campainha quando
O prazo exauriu-se, mas esperou por dois rninutos.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, também quero reforçar o pedido da
Deputada Elbe Brandão, ja que pudemos confirmar isso nas exposicöes
anteriores, nos debates anteriores, e 6 preciso que haja oportunidade para
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que todos pudessem, corn a liberalidade da Presidência, esgotar os assuntos.

Os assuntos são importantes, o tema levantado pela Deputada Maria José
Haueisen é muito importante. 0 tema trazido agora, pelo Deputado Rogério
Correia, também. Aguardamos, então, a liberalidade de V. Exa., já que
queremos conhecer cada uma dessas situaçöes. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Esta Presidéncia já foi liberal e entende que o expositor
respondeu a pergunta a contento, ate mesmo extrapolando o assunto.

O Deputado Rogério Correia - Quero reforçar a conduta da Presidéncia. 0
nosso amigo João Batista falou, no inicio, bern mais do que meia hora, foram
quase 50 minutos, e tern respondido em 10 minutos. Então, não ha por que
dizer que nao estamos escutando o Secretário corn toda a atenção devida.

O Deputado Amilcar Martins - E o que mais desejamos aqui, sobretudo a
Bancada do PSDB, pelo brilhantismo das respostas, pela trajetOria pessoal,
pelo brilhantismo do Secretário João Batista dos Mares Guia. Prof. João
Batista dos Mares Guia, é o que nOs mais desejarnos. Queremos exatarnente
combinar que ele tenha tempo e condiçoes para que faca essa exposicão que
está encantando a todos nôs, aqui, no Plenário. Muito obrigado.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Prezado Deputado Rogério Correia,
em relacão a questäo de recursos, o senhor fez referenda também ao Banco
Mundial. Vamos esciarecer a partir dal. Deixamos, de US$250.000.000,00
correspondentes ao financiamento da parte do Banco, US$23.000.000,00
para o novo Governo. Eu tive o cuidado de checar esses dados ate ontem.
Pelos dados de ontem, os US$23.000.000,00 estão disponiveis para o atual
Governo. Feito o cámbio, significa que houve acréscimo correspondente ao
percentual entre a paridade que havia antes do dia 6 de janeiro e o momento
atual.

Portanto, do ponto de vista dos reais, o Governo atual já ganhou esse
acréscimo. Tinhamos programado executar esses US$23.000.000,00 ate o
término do anode 1998.

Na minha exposicão inicial, já expliquei o meu procedimento de tomar a
iniciativa de conversar corn a gerente do projeto pelo Banco Mundial, Alcione
Saliba, hoje Secretária de Educaçao do Estado do Paraná, para que esses
recursos fossem administrados pelo novo grupo dirigente da Secretaria de
Estado da Educação, solicitando a ela que explicasse a nova equipe o que
era o PrO-Qualidade e que estávamos a disposição para explicar cada urn dos
programas que estavam sendo desenvolvidos, especialmente nas areas de
avaliação, monitorarnento e capacitacão de professores.

Isso 6 uma evidéncia patente da disposição de assumir responsabilidades
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corn a educacao, e não fazer quaiquer tipo de retaliação porque se perdeu
uma eleiçào. Ao contrário. Entretanto, recenternente, surge uma nota
publicada na coluna de Ricardo Noblat, insinuando que os US$6.000.000,00
que faltavarn, por via do Banco Mundial, para serem investidos no Programa
dos Cantinhos de Leitura - correspondentes a Feira de Cantinhos de Leitura,
realizada no inIcio do segundo semestre de 1998, parte dos compromissos do
Prograrna Estadual de Cooperação Educacional Estado e MunicIplo, presente
nos convénios que assinamos corn as Prefeituras -, estariam perdidos.
Esclareço que esses recursos estão disponibilizados e que o probtema da
liberacão decorreu de urn problema interno, que não you comentar, da própria
geréncia do Banco Mundial. Uma mudanca na estrutura organizacional e
hierárquica do Banco Mundial resultou numa certa paralisação. Soma-se a
isso a enfermidade da gerente do programa do Banco Mundial para Minas
Gerais, prolongada por dois meses. Isso provocou uma certa paralisacão,
mas de modo algum corresponde a qualquer tipo de inacão de nossa parte.
Os US$6.000.000,00 estão disponibilizados, e as Unicas Prefeituras que
eventualrnente näo receberão rnuito pouco dos recursos correspondentes ao
pagamento dos livros e das estantes dos Cantinhos de Leitura são as que
estavarn inadimptentes corn relaçâo a alguma conta ou convênio corn o
Governo do Estado. Mas isso é decisão do atual Governo.

Em relacão ao Banco Mundial, temos a cornentar o contrario, que é a
inacão do atual Governo, por não ter buscado, de rnaneira ágil, novas
negociacöes, visando ate a urn novo financiamento em condiçöes altamente
favoráveis, o que, alias, seria impossIvel, por causa da declaração de
rnoratôria.

Em relacão ao FUNDEF, h6 urn equivoco corn relaçäo ao dado de
R$77.000.000,00, que corresponderia a volume de recursos que não teriam
sido repassados na rubrica FUNDEF para os rnunicipios. Os não-repasses de
recursos do FUNDEF, formalmente, contabitmente falando, para os
muruicIpios ocorrerarn nos rneses de outubro, novembro e dezernbro. Em
outubro, foi feita urna parte dos repasses. Isso soma, hoje, algurna coisa em
torno de R$42.000.000,00, no máximo R$43.000.000,00. E não poderia ser
diferente, porque, transformando o repasse anual em doze duodécirnos, o
valor médio mensal do repasse não passa de R$15.500.000,00. Entäo, essa
conta de R$77.000.000,00, correspondendo ao ültirno trimestre de 1998,
evidentemente, está equivocada. São R$42.000.000,00 ou R$43.000.000,00.
Então, o Deputado diria que, se não houve o cumprimento de uma lei federal,
que é urna emenda a Constituicão, o Governo teria cometido rnais do que
ilegalidade e inconstitucionalidade? E se essa pergunta é desdobrada para 0
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Secretário da Educacao do Governo passado e para 0 Secretário da
Fazenda, se o Secretário da Educaçäo tern respostas legalmente aptas,
estaria cornprometendo o Secretário da Fazenda? SO trabalhei no que diz
respeito a uso de recursos corn empenho e liquidação financeira na area
contábil. Nunca autorizel nenhum tipo de investimento sem ter a
correspondente rubrica e sem ter a garantia do empenho, e, mais do que o
empenho, a liqüidação financeira na esfera contábil, corn o que a Secretaria
da Fazenda e o Tesouro poderiam fazer a liquidação financeira, propriarnente
dita, näo apenas contábil, corn a disponibilizacão dos recursos apontada na
indicacão da rubrica e no saldo de recursos naquela rubrica. Então, tudo o
que a Secretaria da Educação fez está absotutarnente resguardado, segundo
todos os procedirnentos canônicos, impostos peta legistacão. E os dirigentes
da area da SPC e da SULFI, Planejamento e Coordenacão e Financas, da
Secretaria de Estado da Educação, são os rnesrnos que estavarn na minha
epoca. Podem ser chamados a Comissão de Educação e apresentar todos Os

documentos. Então, a Secretaria da Fazenda foi omissa e fez o que seria
desvio de recursos do FUNDEF para outras rubricas, ainda que de modo
rnoralmente defensável, rnas não cumprindo os cânones da legislacão? Nào.
Formalmente, os recursos que seriam da rubrica FUNDEF, naquele trirnestre,
não foram aos rnunicipios.

Mas al eu reivindico a rnesma linguagem que o Governo atual está usando
corn o Governo Federal, so que corn precisão de informação, e não corn
opiniães: o tat acerto de contas, para ver, de fato, quem deve a quern e se
deve.

E preciso, Deputado, que se leve em conta que, feitos Os convénios de
municipalização, nOs alertamos os Prefeitos, pois queriamos que
mantivessern os professores da rede estaduat em adjuncão nas escolas
rnunicipatizadas, que estávamos chegando, ao longo de 1998, a urn volume
entre 8 mil e 10 mil professores da rede estaduat em adjuncão em escotas
que ja eram, portanto, municipalizadas, municipatizacão pela quat as
prefeituras já estavarn recebendo os recursos do FUNDEF, como continuam
a receber.

Vou trabaihar corn urn nürnero rnenor, para não errar. E mais para 10 mil do
que para 8 mil. Vou trabathar corn o niimero de 8 mit e corn o salário médio
rnenor do que o satário rnédio real que temos na rede, de R$500,00 - salário
médio; não e satário de inicio na carreira. Temos professores com 20 anos,
corn mais de 20 anos, ternos professores P6, P5, P4, P3 e urna maioria de P1
na condicão de professores em adjuncão em redes municipais. Oito mil
professores vezes R$500,00 somarn R$4.000.000,00 por més. Multiplicados
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por 13,3, que são os 12 rneses civis, rnais o 13° - que não foi pago - e o terço
de férias, nOs terernos algurna coisa que ultrapassa R$50.000.000,00, que o
Governo sacou a descoberto do caixa Onico e repassou, de fato, aos
rnunicIpios, que deixararn de investir na contrataçâo de professores próprios,
porque tiveram 8 mil ou rnais professores da rede estaduat, pagos pela rede
estadual, pagos pelo Governo do Estado, a disposição das prefeituras.

Esse acerto de contas foi feito em todos os Estados. Então, é o caso de
fazermos esse acerto de contas e verrnos que a critica feita ao Governo
Eduardo Azeredo, segundo a quat ele teria descurnprido o repasse do
FUNDEF aos municIpios, não sO não tem procedência como tarnbérn existe
urn saldo favoravel ao atual Governo. Faco essa observação em proveito do
atuat Governo e da Secretaria da Educacao, pots, se se corneçaram a fazer
os repasses daquito que é chamado de débito herdado do Governo passado,
na rubrica FUNDEF, pode-se renegociar esses repasses e, quern sabe,
investir esses recursos para voltar o PROCAP, investir esses recursos para
voltar o PRO-MEDIO, investir esses recursos para voltar o sistema estadual
de avatiação das escotas, pois isso não tern ideotogia nem partido, nern
marca de Governo. Isso é uma questão de racionatidade e de consistência na
formutação e na irnplementação de potItica educacionat.

o Unico prejudicado e o aluno. Se o Governo diz que não tern recurso, esta
al o Governo corn o recurso na rnão. Nós não devernos nada na rubrica
FUNDEF, fazendo esse acerto de contas, razão pela qual não ha fato gerador
para o senhor fatar em cornissão parlamentar de inquerito, a não ser que se
queira fazer, em nome de uma comissão partarnentar de inquérito, uma
cornissão poiltica, coma é o caso da CPI da CEMIG.

o Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Corn a palavra, o Deputado Paulo
Piau, para a sua intervencão.

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Sr. ex-Secretario da Educação
João Batista dos Mares Guia, é para nOs motivo de alegria tê-lo nesta Casa.
Eu não poderia deixar de parabenizar o nosso colega Deputado Sebastião
Costa, do PFL, por promover este debate, porque democracia se faz corn
opiniOes divergentes e, sobretudo, corn as informaçOes que podem ser
divergentes, rnas servem para esclarecer as dividas que reinarn nesta Casa.

As minhas cotocaçães não são opiniOes próprias, rnas uma detas, que corre
nos bastidores desta Casa, e que quern está cornandando o atuat Governo é
O Sr. Newton Cardoso e o PT. Acho que a responsabitidade, na verdade, é
rnuito grande. Quanto ao primeiro, riós não ternos nenhuma preocupação,
mas, quanta ao segundo, temos, porque é urn partido que prezarnos e é urn
partido, evidenternente, sério. Querernos retatar que representei, durante
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quatro anos, no Conseiho de Industrialização do Estado de Minas Gerais,
ligado a Secretaria de IndUstria e Comércio, esta Casa. La, pude depreender
dos investidores em Minas Gerais... Alias, diga-se de passagem, Minas
Gerais fol o Estado que mais recebeu investimentos produtivos na legislatura
de Eduardo Azeredo. Uma das causas de entusiasmo do empreendedor em
Minas Gerais, na verdade, era o sistema de educacão, porque é considerado
urn dos meihores do Pals.

Na verdade, isso começa a soar como negativo, sobretudo corn o
desmantelamento da Secretaria da Educacão.

Minas Gerais recebia investimentos, fruto da credibilidade que tinha por
sempre cumprir em dia seus compromissos, mas, agora, a moratOria veio
romper esse comprometimento, e, se existe no Brasil confusão poiltica em
terrnos de Estado, ela se chama Minas Gerais. E, como sabemos, o investidor
corre de qualquer confusão polItica. Estarnos afugentando nossos
investidores. E será que vamos ter que esperar quatro anos para chegar a
conclusäo de que esse Governo está sendo urn desastre? Minas Gerais näo
merece isso.

Ex-Secretário, nâo houve pressa na municipatização do ensino? E, na sua
avaliaçào, isso não terá influenciado negativamente a Ultima eleição para
Governador? A Lei Robin Hood, apesar de fantástica, não terá também
impedido a reeleiçâo do ex-Governador Eduardo Azeredo? Sabemos de sua
influência, sobretudo nas regiöes mais pobres, mas será que não foi uma lei
que prejudicou eleitoralmente o nosso candidato?

o investimento de 45% dos recursos na educação - sera que não valia a
pena fazer mata-burro e asfalto para os analfabetos passarern? Quem sabe
não teria sido melhor avançar menos no processo, mesmo que correto - 0
Governo passado tinha uma ideologia correta, a meu ver -, mas não correr o
risco de perder a eleição e entregar o Governo ao Sr. Newton Cardoso?

Em 1997, esse mesmo senhor deixou de cumprir Os compromissos
trabaihistas. Sou pesquisador, funcionário da Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Estado de Minas Gerais e p0550 afirmar que ele quase a
aniquilou. 0 processo se arrasta ate hoje na justica.

Está marcado para hoje o leilào do Instituto Cândido Tostes, instituicäo de
pesquisa e de ensino que tern 63 anos e cujo destino ninguém conhece. Seu
patrimãnio está sendo leiloado exatamente neste dia. A Escola Agrotecnica
de Pitangui estará também sendo leiloada hoje.

Achei por bern dar essas informacOes, antes de ouvir sua resposta, Dr.
Joâo Batista.

o Sr. Joäo Batista dos Mares Guia - Prezado Deputado Paulo Piau, em
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relaçâo a municipalizaçao e a impactos que ela possa ter produzido no
episOdio eleitoral do ano passado, quero dar o testemunho da permanente
lealdade de V. Exa. V. Exa., em alguns momentos, levantou aspectos criticos
em relaçâo a municipalização e, a despeito de suas convicçOes, jamais se
colocou como obstáculo para que empreendêssemos o que era a nossa
convicçäo.

Ao responder a Deputada Maria José Haueisen, dei o panorama geral de
como se decidiu a estratégia compartilhada, democrática e interativa de se
processar a municipalizaçao em todo o Estado, alias descentralizada, corn a
autonomia das superintendências regionais de ensino e corn o constante
acompanhamento do prOprio Secretário.

Lembro-me bern de como o assunto era polêmico. Visitei 162 municipios ao
longo do ano de 1998. Em muitos casos, frequentei Câmaras Municipais ate
sábado a noite, como em Frutal, para debater corn Vereadores que, por
razães politicas, opunham-se a iniciativa do Prefeito. Em todos as casos,
fel izmente, tivemos mu ito sucesso.

Digo corn a consciëncia tranquila: mais transparência do que demos ao
processo, impossIvel. Fizemos duas coleçoes de publicaçao, e esta
Assembléia Legislativa - numa atitude pioneira no Pals, que, alias, deveria ser
imitada par todas -, sob a Presidência do Deputado Romeu Queiroz, corn a
aprovaçäo de todos os Deputados da Casa, realizou aqul duas conferências,
transmitidas ao vivo, por via da EMBRATEL, corn investimento da
Assembléja. Todos os atores envolvidos, corn as posiçöes mais dispares,
estavam presentes, seja de Minas Gerais, seja de outros Estados. Nessa
Mesa Diretora, usaram do tempo estabelecido para expor sua visão e debater
corn o Plenário. Mil e trezentas pessoas se inscreveram. As galerias estavam
lotadas, entre Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores, dirigentes de
escolas, lideres sindicais. 0 Sind-UTE participou como expositor e debatedor
de praticamente todas as mesas, e todas as correntes politicas indicaram
seus representantes para que a debate estivesse assegurado.

Foi uma beleza democrática o que a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais protagonizou, por sugestâo nossa a Comissão de Educaçao, de
que fizéssemos os debates pUblicos.

A Cornissâo de Educaçao desta Casa convocou-me seis vezes no ano
passado.

Fizernos corn o Sind-UTE pelo menos três debates, corn extensâo de 4 a 6
horas, sobre essa matéria, e todos eles transmitidos ao vivo pela TV da
Assembléia Legislativa, corn repetiçâo trés vezes. Fizemos oito televisöes
interativas, transmitindo ao vivo para todas as escolas e todos os municIpios
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de Minas, expondo a questão da municipalizacão, além das visitas
presenciais e o trabaiho das nossas equipes das superintendências regionais
de ensino que foram quatro, seis ou mais vezes a cada municiplo, a cada
Prefeitura e Câmara debater o assunto Frequentando as Escolas.

Corn aquelas parcerias, através das lideranças dos diferentes setores,
representando todas as preferéricias ou interesses e criando consensos
verdadeiros, muitas vezes, em meio a uma dura polêmica, como fot o caso da
reuniáo realizada em Poços de Caldas, corn a direção estadual da UNDIME e
que resultou crescentemente em consensos, e o resultado é urn programa.

Não posso, em hipOtese alguma, aceitar a suposiçäo de que tenha sido urn
processo autoritário. Entretanto, so coloco uma questão, do ponto de vista de
avaliaçâo da oportunidade. A sua posicão näo é contrária e nunca fol.

Confesso que não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre
estratégicas politicas, ainda mats em urn ano politico eleitoral. Fazer "a
posteriori" dos fatos a avaliação de que, se não fora a municipalizacão,
provavelmente teriamos tido alguns ganhos eleitorais, francamente nâo creio
nessa hipótese, nem creio que eta seja uma variável que ajude a explicar por
que o Governo não foi vitorioso.

Acho que o Governo passado, cada urn de nós, deve anahsar mats
globalmerite, antes de dizer que os cidadãos possam estar mat informados ou
pouco qualificados, jamais diria isso, preferiria perguntar onde,
especificamente, tenhamos errado, para que, em meio a urn Governo
progressista, desenvolvimentista, que fez em algumas areas aspectos
inovadores e reconhecidos, não tenha tido o reconhecimento da matoria dos
cidadàos. Imputa-se aos cidadãos uma ma preferência, não diria isso, em
hipótese alguma, porque estariamos imputando a própria democracia uma
espécie de erro genético. Não é por al. E preferIvel que perguntemos a nós
mesmos, onde e em que contexto erramos.

Eu, certamente, como representante politico de urn Governo, devo ter
cometido alguns erros. Mas, certamente, o erro de ter introduzido urn
processo de municipalizacão e nucleaçâo no biênio 1997-1998, não vejo
como erro, pela seguinte razäo: democracia é democracia, desde que
algumas condiçoes sejam garantidas. Garantia institucionalizada de que todo
cidadão politicamente igual possa formular, expressar suas preferéncias ou
interesses e ter assegurado que Os governos levarão em conta,
adequadamente, essas preferências e interesses e ter o direito de pressionar
os governos para que respondam adequadamente, o que é chamado de
"responsividade" na linguagem da ciência polItica. Esse é urn primeiro
ingrediente.
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0 segundo ingrediente fundamental é a liberdade plena de oposicão

politica, revezamento no poder e de participaçäo mats além da democracia
representativa. Hoje, a dernocracia representativa tern todas as virtudes
conhecidas, desde a visão clássica liberal da democracia, mas so agrega, no
cenário propriamente politico, as maiorias não necessariamente organizadas.
E preciso que a democracia, na perspectiva rnoderna, reconheca, ainda que
seja minoria, outros interesses e necessidades coletivas dos cidadãos que
são relevantes, embora não expressem maiorias eventuais eleitorais.

E por isso que se cria a teoria mais além da representação, da participacão.
E o que fazemos nas nossas escolas, corn a participação das comunidades,
tanto quanto possivel. Mats do que isso, para sermos verdadeiramente
democráticos, que haja socializacão, disponibilizaçäo das informacöes para
que as demandas, Os interesses, a formulacäo de preferéncias dos cidadãos
sejam demandas, interesses e preferéncias bern orientadas do ponto de vista
das informacöes adequadas. Não é pedir muito a urn Governo democrático.

E claro que não tivemos todas essas virtudes, mas diria que no processo da
municipalização nOs as tivemos. Ora, o preço a pagar, se presumivelmente
houvesse o ganho politico eleitoral, seria qual? 0 preco da injustiça, da
iniquidade de deixar fora centenas de milhares de jovens que ingressaram no
ensino médio, exatamente porque fizemos a municipalizacão e a nucleação.

Lembro-me, Deputado, para citar alguns dados, de que eram 311 mil alunos
matriculados no ensino rnédio, no dia 1 111195. Em fevereiro de 1995, esse
nUmero subia para 346 mil; em janeiro de 1996, passava para 396 mil; em
janeiro de 1997, esse nUmero passava para 482 mil; em janeiro de 1998,
fomos para 642 mil. Em dezembro de 1998 - porque sempre fizemos as
matriculas antecipadas em dezembro -, chegamos a mais de 800 mil, sem
termos dinheiro novo, porque investimos 45% das receitas tributárias
correntes em educacão. Onde conseguir dinheiro novo para fazer uma
expansão, em quatro anos, de 311 mil para mais de 800 mil, especialmente a
expansâo observada de 1997 para 1998 e de 1998 para 1999, em que,
praticamente, mais do que dobramos o nUmero? Esse dinheiro novo não
existia. De onde ele veto? Do processo das municipalizaçöes. E o que mats
queriarn Os Prefeitos, os cidadãos e a juventude nos municIpios? 0 direito a
matricula no primeiro ano do ensino médio. E convencemos, urn a um, Os

Prefeitos e as Câmaras Municipais. Se isso produziu algum mal-estar corn
conseqüências eleitorais, mil vezes termos pago esse preço do que termos
deixado mats de 200 mil jovens fora da escola por urna questão de cálculo de
circunstância politico-eleitoral. Isso não teria nenhuma ética, e nOs estarlamos
fraudando medutarmente o compromisso da democracia. Tenho esse orgutho.
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Uma coisa são as colocaçöes corno estão sendo feitas aqul, num torn de

esciarecirnento. Outra coisa que me amargura, pois nunca tive, felizrnente,
esse estUo, é levar a püblico, em torn de dentncia, o que não passa de mera
opiniao, que não tern respaldo em dados e näo respeita os interlocutores.
Será que urn simples Secretário da Educacão, que não tinha nern mandato
parlamentar, iria manipular 853 Prefeitos de Minas Gerais? Irlamos manipular
29 Prefeitos do PT? Iriamos rnanipular o Sr. Newton Cardoso, então Prefeito
de Contagem, que, depois de oito meses de insisténcia pessoal do então
Secretário, fez o acordo de cooperação?

Fizernos isso no Estado inteiro, e qua] foi o resultado? A universalização da
matrIcula no ensino médio. Por isso, estranhou-me quando o atual Secretário,
ainda no mês de dezembro, enviou-me urna correspondência oficial e
protocolar solicitando a suspensão das matriculas no ensino médio, porque o
Governo eleito tinha como preferëncia a matrIcula no pré-escolar. Isso é
patentemente outro equlvoco, porque na LDB está escrito que a
responsabilidade pela pré-escola é do municIpio.

Não posso também, Deputada Maria José Haueisen, aceitar uma posicäo
algo paternalista em relação a municipios arguindo que eles estäo apertados
e que não dispöem de recursos. A questão não é essa. 0 que pude aprender
de financas municipais, observando empiricamente, comparando e
analisando o tempo inteiro, é que, em primeiro lugar, onde ha ausência de
politicas pUblicas, ausência de prioridades, ausência de equipe gerencial e,
portanto, de racionalidade, tudo é prioritário; logo, nada é prioritário. E,
eventualmente, o recurso para a educação aparece ou näo. Afora os
equlvocos no modo de usar os recursos da educação. Em meio aos
processos de cooperacão e municipalização, fomos ajudando as prefeituras a
superá-los, como no caso de usar recursos da educação para fazer estrada,
ponte, a pretexto de que assim se estaria fazendo a melhoria do acesso ao
meio rural. Isso é que nós coibirnos, corn a ajuda do Tribunal de Contas e a
compreensão da irnensa maioria dos Prefeitos do Estado de Minas Gerais.

0 que houve na minha adrninistraçäo, talvez pela primeira vez na história
da educação pUblica de ãmbito municipal, foi rigor no investimento dos 25%
integrairnente em educação, e não fazer patrolamento de estrada, ponte, etc.,
corn recursos da educação, corn o pretexto de se estar investindo em
educacão. Fizemos isso, e sou grato aos Prefeitos que entenderam e
apoiaram a idéia. Estamos dando urn salto muito expressivo na educação, em
todos os sentidos, haja vista que alcançamos 98% de rnatriculas das crianças
de 7 a 14 anos, em Minas Gerais, no segmento do ensino fundamental. E
programamos fazer a cada inIcio de ano a campanha "Toda crianca na
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escola".

Estranha-me, Deputado, que agora, no corneco do novo Governo, não se
tenha feito essa campanha e tenha vindo, em seguida, o anUnclo do
Programa Bolsa-Escola, sern se dizer onde está o dinheiro para financiá-lo.
Se falta dinheiro para o Bolsa-Escola, já dei ao Deputado Rogério Correia o
carninho para acessar esse recurso, que são os recursos que ja foram
investidos nas prefeituras, na rubrica de professores em adjuncao, que o
Governo atual pode utilizar e demonstrar: ( ... ) prometeu, faca. Mas lançar urn
programa virtual sem ter recurso para curnpri-lo?

Fizeram urn diagnOstico errado, trabaiham mal corn os dados. Disserarn que
havia 200 mil criancas de 7 a 14 anos fora da escola.

Alias, o então candidato Patrus Ananias corneteu esse equlvoco e se
corrigiu a tempo, não voltando a cornetê-lo. Mas o atual Governo afirrnou que
200 mil criancas estavam fora da escola. Não. São rnenos de 56 mu, de urn
horizonte de 2.816 mil. Erarn 92% das crianças de 7 a 14 anos, e elevarnos
esse percentual, em quatro anos, para 98%, continuando a trajetória vitoriosa
da adrninistracão anterior, inclusive corn a ajuda do Programa Curumim,
criado pelo então Secretário João Pinto Ribeiro, que tambérn nos ajudou
muito nesse objetivo de colocar toda crianca na escola.

Então, não se pode brincar corn Os fatos. Ha urn princIpio básico de
inteligência e inteligibilidade logica. Na realidade, você não tern raiva. Na
realidade, você observa e cornpreende, para ter base para dialogar corn as
pessoas. A raiva da realidade leva a esse estado de êxtase que, aqui, em
Minas Gerais, hoje, está expresso. Por raiva da realidade, toma-se uma
decisão que pode ter qualquer tipo de qualificativo, menos o da racionalidade.
E quem paga o preco são os cidadãos de Minas Gerais.

0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Corn a palavra, o Deputado José
Alves Viana.

0 Deputado José Alves Viana - Sr. Presidente, Sr. João Batista, tive que
sair, porque estava na Comissão de Administração Püblica. Não sei se
algurna das minhas perguntas já foi respondida. Eu era o primeiro inscrito,
mas a gente ye que o Dr. Mares Guia, que tern uma inteligência brithante, as
vezes se prolonga urn pouco, e, al, temos que nos adequar. Quero fazer trés
perguntas ao ex-Secretário. A primeira, corn relacão a não-repetência e ao
esforco que tern que ser feito para passar o aluno de todo jeito. Volto a
perguntar o seguinte: não é urn erro esta metodologia? 0 aluno vai passando
porque tern que passar. Ele não pode repetir, mas sabemos que ele esta corn
urn deficit em sua aprendizagem. Mais tarde, quando ele for enfrentar urn
concurso, outra atividade ou mesrno o vestibular, esse aluno ira ficar nurna
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posição de quase 100% abaixo de outros jovens. Será que ele não vai perder
em comparação corn o outro, que foi preparado pela escola particular corn
meihor qualidade, exigéncias rnaiores e que não precisa passá-lo a toque de
caixa? Será que é isso mesmo? Estamos querendo quantidade ou qualidade
dos aprovados?

Em segundo lugar, em Curvelo, por onde sou Deputado, juntaram os alunos
da P a 4a série, todos em uma escola sO. Os alunos de trés escolas foram
juntados em uma sO. Os alunos da 53 8a série, que estudavam em quatro
escolas, foram juntados em duas, o mesrno acontecendo corn os alunos do 20
grau: eles estudavam em trés escolas e ficaram em duas. Corn isso, tivemos
urn problema: crianças tern que andar ate mais de 1km. Antes, eles estavam
próximos. Outros, jovens e adolescentes, principalmerite os que estudam a
noite, andam uma distância de 1,5km para ir e voltar, uma vez que foi criada
uma despesa corn conducão para a qual eles não tern condiçöes financeiras.
Por que foi criada essa situacão, sem antes se fazer urna avaliação do custo
social e do problema? Meninas novas estão voltando para suas casas as ii
horas da noite, tendo que andar 1,5km ate suas casas, correndo risco de
assalto e de abuso sexual.

Outra pergunta: por que a Secretaria da Educacão usou o método de
acabar corn os cursos profissionalizantes técnicos de 2 1 grau? Em Curvelo,
em duas escolas, acabararn corn o curso técnico de contabilidade e, em
outra, de agropecuária. Como o senhor explica isso? 0 senhor, apesar de
todo o conhecimento e do gabarito de Secretário da Educacão, é também
dono de uma rede particular de escolas. Isso não é uma incoeréncia? Você
sabe que, se melhorar uma ponta, ira prejudicar a outra. Se não houver
nenhuma deflciência na primeira, vocé piora a outra. Sou obrigado a fazer
esta pergunta, porque ela foi feita al fora e eu preciso saber a sua resposta,
para respondé-la também. Obrigado.

O Sr. João Batista dos Mares Guia - Gostaria de solicitar ao Presidente a
tolerãncia que está tendo; quicá, urn pouco mais, pois são quatro perguntas, e
cada uma delas demanda urn certo tempo para esclarecirnento. Não são
perguntas para respostas telegráficas, tëm pressupostos que envolvern ate
juizo de valor sobre a pessoa. Não se trata de uma afirmação do Deputado, é
uma pergunta, ou seja, talvez haja, eventualmente, algum interesse particular
envolvido nessa histOria. Agradeco-Ihe pela transparéncia. 0 senhor colocou
como uma hipOtese, não como aflrmacão, pois, se fosse como afirrnação, o
senhor teria de demonstrar isso em juIzo, a partir deste momento, e seria
convidado a suspender sua imunidade parlamentar, se tivesse convicção da
acusação que estava fazendo. Mas foi uma pergunta.
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Em primeiro lugar, não sou proprietário de empresa alguma, não fui sequer

sOcio em tempo algum. Se o senhor se refere ao Sistema Pitagoras de
Ensino, esclareço que existem trés proprietários, sendo que urn deles é 0 ex-
Governador, ex-Secretário da Educacao. No periodo em que foi Secretário da
Educacão, ou seja, entre 1991 e 1994, e principalmente no meu perIodo, o
que aconteceu corn a escola particular em Minas Gerais, no ensino
fundamental e no ensino médio? Isso ira surpreender. Esse é o problema de
não se trabalhar corn os dados. As matriculas absolutas na rede particular
caIram de urn patamar próximo de 13% em 1991 para 7,6% do total das
matriculas em 1998. A rede particular chegou a ter perto de 200 mil alunos
matriculados no ensino rnédio, no inIcio da década. A rede particular, no final
de 1998, tinha em torno de 100 mil alunos matriculados no ensino rnédio em
todo o Estado de Minas Gerais.

A mesma coisa fiz quando fui Secretário Municipal de Educacão, em
Contagern. Enfrentei o "lobby" do sindicato das escolas particulares, porque
plantarnos escolas pUblicas em todos os lugares, sendo que a qualidade
delas era melhor do que a qualidade de quase todas as particulares. Naquela
ocasião, em Contagem, quase todas as escolas particulares foram fechadas.
isso não procede, é uma caltnia infame, é uma afronta a inteligéncia das
pessoas, porque os dados são patentes. Estarnos exigindo das escolas
particulares rnaior capacidade de competicão, investindo mais para melhorar
a qualidade, porque as escolas pUblicas de Minas Gerais, reconhecidamente,
estão meihorando a sua qualidade. Ja vinham rnelhorando de forma muito
patente, conforme avaliacöes de sua qualidade. Isso não procede.

Quanto as trés perguntas feitas pelo senhor, gostaria de começar pela
Ultima. Por que terminarmos corn os cursos técnicos profissionalizantes?
Argumento legal: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As
diretrizes apontarn para urn ensino rnédio, comum, geral, organizado de
acordo corn as seguintes caracteristicas: aquelas disciplinas convencionais
do curriculo, em nümero de oito, corno a Fisica, Quimica, Biologia,
Maternática e assim por diante, devem ser oferecidas simultaneamente a
oferta dos chamados temas referenciais, que tenharn significado cultural,
politico, social e ético para os alunos. No entanto, aqueles conteUdos
curriculares referentes as oito disciplinas devem estar garantidos para os
alunos. E o charnado curriculo de forrnação básica comum obrigatOria. Além
disso, os sisternas educacionais estaduais ou municipais e as próprias
escolas passavam a dispor de autonomia para organizar urn outro curriculo,
chamado currIculo diversificado, segundo as caracterIsticas locais, culturais,
as preferéncias dos alunos, professores e cidadãos daquelas comunidades.
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Assim, se as alunos optarem par urn curso sabre afetividade e sexualidade,
se isso faz sentido para eles, deve ser respeitado. Se optarem par urn cursa
sabre estatIstica e demografia, sabre rnercada, emprega e ecanomia, ou
sabre ética dos direitas humanas, se tudo issa faz parte das passibilidades, a
sistema central, no caso, a Secretaria da Educaçaa, deve organizar-se para
respeitar a autonomia das escolas, provendo recursas para que as diferentes
prajetas no campo da autonomia das escolas, no chamado curricula
d iversificado, possam ser desenvolvidos.

Essa é a orientaçãa geral cantida no Parecer n o 3/98 do Conselho Nacional
de Educacâo, de autaria da Prafa. Gulomar de Melo, apravada par
unanimidade, que é urn cânone, haje, no ensino media do nasso Pals. So que
nos anteciparnas a isso, parque, essa concepçâo que a Ministéria e a
Conseiho desenvolveram ern 1998, desenvalvemos em Minas em 1995.
Azemas urn diagnOstica chamada Livra da Capa Azul, que descreveu a
ensino media no Estado de Minas Gerais. Vmnhamos de uma experiência
extraardinariamente vitariosa e inovadora na area do ensina fundamental no
periodo de 1991 a 1994. Seria pretender demais de uma administracäa que
ela fizesse tudo ao mesmo tempo. Abrimas a caixa preta do ensina media e a
que encontramas? As escolas mineiras de ensino media da rede estadual
ofereciam 44 modalidades diferentes de cursos técnico-prafissionalizantes.
Urn deles era a reparo de casco naval num Estada mediterrânea. Os dais
principals eram contabilidade e magisteria. As nossas escalas formavam 18
mil cantabilistas de nivel media e 500 a 600 eram absorvidos. Os
empregadores buscavam no SENAC javenzinhos de 14 a 15 anas, corn a
ensina fundamental cancluido ou par concluir, que là fizeram urn curso de
contabilidade informatizada, corn simulaçâa de situacoes reals de uma
empresa, aa lango de seis meses. Eram esses que a mercado preferia, em
detrimenta do nosso aluno cam diploma de ensino media. Nem computadores
havia nas escolas. E, se hauvesse, a SENAC faria issa cam muito mais
campetência do que a rede estadual. 0 resultado foi que estávamas
massificando a certificacãa e a desemprego, frustranda as esperanças de 18
mil jovens par ana, que nunca tinham recebido a informacao oficial de que
nâo havia emprego nesta rubrica para eles, ate porque as empresas fazem
capacitacäa em servico. E haje existem módulos de contabilidade no próprio
Programa "Word" e, dentro do "Windows", ha a "Excel". Estávamos
completamente defasados em tuda.

Na area do magistéria, formàvamas 16 mll professores de nivel media no
Estada de Minas Gerais. 0 mercado absorvia menos de mil par ano, e as
absorvia coma designados temporários, porque existem em Minas mais de 60
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faculdades de Pedagagia, afora outras cursos carrelatas e afora qualquer
prafissianal qualificado em qualquer curso superior poder fazer uma
regraduaçaa au uma pOs-graduaçâo "lata sensu" em Pedagagia e qualificar-
se. Essas pessoas chegavam em concursas püblicas, estadual ou municipais,
cam quatro au cinca anas de estudas acadêmicas de terceiro nIvel
universitária a frente da nassa aluna filha de operária pabre, cam expectativas
de tornar-se prafessara, e nunca se disse a ela que não teria chance, parque
a campetiçãa era impiedosa, que havia mi!hares de cancorrentes corn cinca
anas de estudas acadêmicos na sua frente. 0 que se estava fazenda?
Duplicacão de mela para a mesmo fim, para derratar 18 mll bans alunos cam
boas expectativas e candidatos a frustraçâa. Nunca se disse issa a eles.

Quando chegávamos a prafissöes técnico-profissianais propriamente ditas,
a que fazIamos era uma repetiçaa malfeita da campetência do SENAI. Vi
cursos de mecânica de autamóveis que eram lamentáveis. Sabem a que virau
a curso tecnico-prafissonal nas escalas de Minas Gerais? Virou foco de
empreguisma. E nãa culpo as professares. A lógica era: parque existe deve
cantinuar a existir. E a quadratura do circulo. A caisa se justificava pela sua
existéncia. E nunca tinha sida feita pesquisa de mercada, tendências
tecnalOgicas, tendência do emprego corn agregaçâa de valor tecnolOgica,
vocaçOes e possibilidades. E nunca essa infarmaçãa tinha sido dada aos
alunas. Fai o que fizemas. Quando fomos para as escolas, fizemos TV-
interativa, debate corn aluno, debate pOblico, assembléia de todas as tipas,
durante dais anas. Tado professor de ensina media participou desses
debates. Esses documentas foram impressas e distribuldas a tadas as
escolas, a tadas as professores do Estada de Minas Gerais. Fizemas urn
instrumento de caleta de informacöes e abtivemos de 1.150 escalas de
ensina media as respastas. Fizemos urn segundo docurnenta diagnôstica,
baseada nas avaliacöes que as professares das escalas faziam.

Intraduzimos uma estratégia gradual, chamada terminalidade do ensino
media técnico-profissional, pela qual quem estava matriculado no curso tinha
direito a terminá-lo ate 1998. DaI em diante, não abririamas mais novas
matrIculas em cursos tecnico-profissianais, porque, primeira, a Estado nâo
sabia fazer curso ténica-prafissianal; segundo, o Estado estava descobrindo
quem a fazia corn muita mais campeténcia, coma a SENAI e a SENAC;
terceira, essa lei estava exiginda a direcãa cantrária: ensina media camum,
geral e a parte diversificada.

0 que é a final da década e a inicia do próximo século e milénia? Ate,
Deputado, falamos em cidadania, corn trés caracterIsticas. Agora, muda tudo.
Cidadania palitica, seculos XVIII e XIX; cidadania de direitos socials, século
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XIX; e século XX, cidadania de direitos civis. Sabe qual a nova exigência de
cidadania, sern a qual a cidadania civil e social valerão pouco? Cidadania de
cornpetências cognitivas, procedimentais e atitudinais. Ora, o curso técnico de
mecânica de automóveis dá cidadania para alguem? Amanhã, aparece uma
nova tecriologia de automóvel, o aluno enterra-se trés anos em estudo,
recebe uma certificaçâo e entra no mercado de trabalho defasado. Resultado:
candidato a desemprego corn certificacão. Era isso que se fazia no ensino
médlo técnico-profissional em todo o Brasil. E os sistemas estaduais näo
tinharn competéncia alguma para gerenciar o que nunca souberam fazer. Era
uma mina de recursos pUblicos desperdicados.

Tinhamos 22 escolas tecnico-agricolas, Deputado. Entreguei todas as
fazendas para a reforma agrária. Das 22, 19 funcionavam a noite. Vocé tinha
que iluminar as areas de plantio para fazer curso técnico-agrIcola a noite,
formando duas ou trés pessoas por ano. Por qué? Era o corporativismo de
certo grupo de funcionários e professores que mantinham aquilo porque
queriam, e criou-se, na regiâo ou no municipio, uma certa tradiçào da escola
técnica. Mas nunca abriu-se a caixa preta para mostrar que aquilo era uma
fraude, e o cidadão estava pagando por ela. Foi isso que enfrentamos.
Explicamos e as pessoas nos apolaram. Gradualmente fomos superando. Na
medida em que as eliminávarnos, fechamos vagas? Não. Multiplicarnos as
vagas no ensino médlo, como acabei de demonstrar. E, ao rnesmo tempo,
começamos a procurar o carninho para o ensino médio técnico-profissional
para o aluno que, fazendo o médio comum, não queria prosseguir nos
estudos superiores, mas fazer estudos complementares na area técnico-
profissional.

Por isso, criamos na Secretaria, dentro da area de 000rdenaç5o do Ensino
Médio, a Coordenaçao do Ensino Médio Técnico-Profissional e POs-Médio,
cuja equipe fol toda exonerada pela atual administraçao. Deixamos urn belo
projeto, encaminhado ao Ministério da Educacâo, candidatando-nos a
financiarnento internacional corn subsidios do Governo Federal. E,
infelizrnente, tudo isso foi por água abaixo.

E muito fácil, ainda mais numa campanha eleitoral, Sr. Presidente, a quem
peco mais urna vez a gentileza da condescendéncia, dizer que acabaram corn
o curso técnico-profissional. Mas nunca disseram para a lavadeira, a
ernpregada doméstica, o porteiro, o operário e o Iavrador, pais desses alunos,
a fraude que estavam cornetendo, em nome de urn certificado, contra os seus
flihos. Como pode o argurnento democrático, a busca da transparéncia, da
interaçào e do esciarecimento cornpetir corn a rnanipulacão? A manipulação
tern pernas curtas a longo prazo. Aqui está a oportunidade de desfazer a
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manipulação hoje. Mas, a curto prazo, ela tende a ser vitoriosa, porque ela
lida corn emocoes, manipula paixöes, manipula emocöes, manipula a
realidade e as informaçoes. Ainda mais nurn ambiente eleitoral polarizado por
paixöes, nern sernpre as mais elevadas. Vocé fica numa desvantagem óbvia
em relaçao a isso.

Terminando, a questão que o senhor abordou: o aluno perde corn a
nucleação? 0 senhor citou dois casos no seu municIpio, Curvelo, de
deslocamento de crianças de 7 a 10 anos de idade, da 11 a 4a series, em
distância de ate 1km. Ainda bern que a senhor precisou 1km. Nâo you usar o
argurnento da lei que fala em 3km. Nenhurn de nós cometeria a insensatez ou
impiedade de impor a urna criança urn deslocamento de 2 ou 3km. Mas,
convenhamos, se se rnantivesse a escola anterior, para atender aquela
parcela da populaçao que talvez se deslocasse 100, 200 ou 300m dentro do
prOprio bairro, a problerna não se colocaria para a populacão que morasse
em bairros mais distantes? Em cada lugar onde havia criança atendida na
porta de casa, vocé tinha as crianças excluIdas, que andavarn 2, 3, 4 ou 5
km, porque não havia lógica na distribuição geografica da oferta escolar.
Entâo, andar ate 1km não é o ideal, mas näo ha nenhuma impiedade nem
falta de compaixäo nisso. 0 que acontecia corn o jovern? Este tinha matricula
perto, nos turnos da rnanhä e da tarde, mas, porque trabalhava e era pobre,
optava pelo noturno. Não conheço, em lugar nenhum do mundo, ensino
médio noturno oferecido por bairro. Em primeiro lugar, fizemos pesquisas. E a
que elas rnostravam? Que a preferéncia de quem trabalhava era pela escola
perto do local de trabaiho, e nào do local de moradia. Tive a experléncia,
corno Secretário Municipal, de abrir uma escola de ensino rnédio em Nova
Contagem. Cornecou superlotada. Urn més após, havia a metade dos alunos.
Mais urn més depois, havia a metade da metade, e, trés meses apOs, não
havia alunos, porque todos ficavam nas escolas próxirnas ao local de trabaiho
ou ao corredor de transporte.

Entäo, e muito fácil fazer uma denCincia vazia como esta: isso prejudicou a
0 aluno. Mas pensem mais no aluno da periferia distante, onde nâo havia urn
0 prédio de escola, porque nào havia demanda, a nâo ser que se criasse urna

escola para 100 alunos. Ele foi rnuito rnais bern atendido na lOgica da
nucleacão. Esses estudos foram feitos, caso a caso, em todos as rnunicipios
do Estado, pelas nossas equipes, envolvendo Os Secretários Municipais de

0 Educaçâo, envolvendo consulta aos Prefeitos. Ninguém impôs isso a quem
quer que seja. 0 resultado patente disso fol saltar de 311 mil alunos
matriculados no ensino rnédio para mais de 800 mil. Como exciulmos? Coma
disse a atual Secretário, a nosso modelo educacuonal era excludente, a
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nucleacâo o excluiu. Que lágica é essa, saltar de 311 mil para 800 mu? Nunca
soube de uma exclusão que inclui. Esse argumento näo tern furidamentação.

E a pergunta que deixel por ültimo - e you seguir a orientação do
Presidente, porque ela é mais sofisticada - envolve uma questao mais
delicada, é a questão do ciclo e da progressâo continuada, que nada tern que
ver corn a questão da aprovação automática. Se a Presidente permitir,
terminaria respondendo ao Deputado essa ültima pergunta.

0 primeiro argumento legal é que o ciclo näo é uma invenção da nossa
administracâo. Foi implantado, pela prirneira vez, em Minas Gerais,
sirnultaneamente, pela primeira vez, no Brasil, nos idos de 1980,
correspondendo a urna reivindicação do Congresso Mineiro de Educação,
realizado em Minas Gerais, quando era Governador o Dr. Tancredo Neves, e
Secretário da Educaçâo o Dr. Octávio ElIsio. Criou-se, de 1985 para 1986, ja
no final do Governo Tancredo Neves, o ciclo básico de educaçao, que
recebeu a sigla CDA. Este sobreviveu a todos Os governos. Quando
assurnimos a secretaria, fizemos urn diagnOstico do ciclo básico de educaçâo.
Se era ciclo continua, o aluno que tivesse deficit de aprendizagem no primeiro
ano dos dois anos do ciclo não seria submetido a repeténcia, porque,
segundo a concepcâo de ciclo, a pedagogia adotada presumia avaliacão
continuada cotidiana, acompanhamento dos diferentes alunos, respeito aos
ritmos diferenciados de aprendizagem e criação de diferentes estratégias
pedagôgicas, a fim de não excluir alguem que apresentasse algum tipo de
diferenca de aprendizagem.

Entretanto, nao foi isso a que aconteceu. Quando fizernos a diagnóstico do
CDA, no ano de 1995, demoramos oito meses estudando essa questão.
Produzimos uma vasta literatura a respeito. Identificamos que a CDA em
Minas Gerais estava descaracterizado, porque falava-se em CDA-I, CDA-C e
no vocábulo "retencào". 0 que era a I? lnicio. 0 que era o C? Conclusão. Ora,
urn ciclo de dois anos que tenha I e C corresponde 6 1a e a 2a series
camufladas na teoria do ciclo. Retenção é outra patavra, para nào se falar em
repetência. No nosso CDA, havia 18% de retencão ou repeténcia. Se ha, não
e ciclo. Por que ha repetência? Porque o ciclo fracassou. Fracassou por qué?
Porque a repetência e a evidéncia do fracasso, não é uma mera
circunstância, não e algo admissivel. 0 cicto foi feito para não permitir a
fracasso, porque a pressuposta era a criaçào de novas orientacães
pedagôgicas, avaliaçáo continuada das aprendizagens do aluno, adequacão
e preparacão da escola para acompanhar as ritmos diferenciados da
aprendizagem e contribuir para que cada aluno vencesse as desafios
propostos. Portanto, terIamos que trabaihar corn repeténcia zero e parar de
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falar em repeténcia, porque isso é coisa atrasada e do passado. Não foi isso
que encantramos em 1995.

Abrimos o debate na secretaria. Levamos urn ano para con yencer, antes de
a LDB ficar pronta. DeverIamos fazer a revitalização ou a fortalecimento do
ciclo básica de alfabetizacão. Começamos gradualmente, fortalecendo a CDA
de dois anos e estendendo-o, em 1997, para trés anos, e, em 1998, para
quatro anos. Par qué? 0 erro de algumas experiéncias de ciclo, que you me
permitir não citar para näo ser mal entendido - estaria sugerinda vinculo
partidário, e não é a caso - foi a espontaneidade e a yoluntarismo de aderir-se
a uma boa norma sem compreender quais são as exigéncias técnicas para a
boa nova ser mesmo urna boa nova. So flzemos a revitalização e a ampliaçâo
do cicla em Minas Gerais porque era consenso da Secretaria da Educacãa,
era urn consenso dos Diretores das escolas, foi discutido em mais de 500
escolas do Estada de Minas Gerais, copiosa literatura divulgada, tevés
interativas e manufestaçoes das escolas a favor disso. Além dos consensos
verdadeiros e bãsicos - e tinhamos dois -, havia urn sistema estadual de
avaliaçãa que avaliava se as crianças estavam aprendendo ou não. Não
estáyamos achando nem opinanda. Estávamos criando naquele momenta a
Pragrama de Capacitacâo de Professores - PROCAP - para 100 mu
professores da 1 3 a 4a series e também do CDA, para as redes estadual e
municipal. Dentro da capacitacão do curriculo havia uma discussäo a respeita
do regime seriado e de ciclo, corn progressão contunuada. Estávamos fazendo
a diagnóstica individualizado das escolas e dando apaio diferenciada a cada
urna delas. Tanto é que quase 1.000 escolas pediram a chamado professor
recuperador. Autorizamos e as liberamos par designacaa. Par Ultimo,
resalvemas fazer - foi a prirneira vez que issa ocorreu no Brash - uma
avaliaçaa intermediária da extensàa do ciclo quanda estava corn trés anas,
em 1997. Fizemos uma avaliacão intermediária nos meses de agosta e
setembro para identificar a estado atual da aprendizagem dos alunas.
Avaliamos e rnonitoramas. Criarnos todas as condiçöes ambientais, recursos
humanos, capacitação e avahiacão. Não fizernos aventura em momenta
algum. Que meihor expectativa paderlarnas ter senão a prova definitiva dos
nave, que foi a avaliacão do Sistema Nacional de Avaliacão da Educaçãa
Básica - SAEB -, que colocou as alunos do 40 ano do ensino fundamental em
Minas coma a de melhor praficiência ou dominia de aprendizagem em todo a
Brasil. Coma é que se impugna a ciclo? 0 cicla mexe cam tuda, mexe cam a
escola, corn cancepçãa da escola, corn a teoria da funcãa social da escala,
corn a dispasicão do Diretar e do Vice-Diretor, dos pedagagas e dos
professares, mexe cam as pais, mexe corn valores, corn concepçOes, cam
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visöes de mundo, idiossincrasia, hábitos, costumes, ideologias. E exige
competéncias, formação teórica, dedicação ao aperfeiçoamento profissional.
E o que vocé encontra em todo lugar do murido, nas farnIlias, nas igrejas, nas
escolas? Par que não? Somos humanos e isso é da condicäo humana. Vocé
encontra o mundo da pluralidade e da diferenca. Ha pessoas que, coma a
natureza, buscam sempre o maxima de economia de energia, é a estado de
inércia e acomodacão. Querem repetir o mesmo a vida inteira, ignorando a
outro. Infetizmente, temos 10% de professores que são, por assim dizer,
adeptos da inércia, coma temos urna parte de Diretores, de pedagogos. A vaz
da in6rcia, entretanto, nurn curto prazo, é poderosa, porque eta não tern
teoria, não tern compromisso. Eta diz assim: a que se está fazendo na escola
onde trabatho é a aprovacão automática. Explicar a que estou explicando aqui
para urn pal. Este contraditório aconteceu, é natural e é dernocrático. As
pessoas que não aceitavam a proposta de ciclo, que nào fol imposto, tinharn
o direito de manifestar-se dessa maneira. Mas tinham, ao lado do direito, a
dever de apresentar alguma alternativa.

Nós apresentamos seguidarnente a LDB, que tern aqul uma proposta de
cicto e defende a ciclo. Os parâmetros curriculares nacionais tern urn capitulo
em que defendem o ciclo e propöem a organizacão em cictos. Vinte e uma
Secretarias da Educacão no Pais, hoje, ja introduziram a sistema de cicto,
mas nenhuma detas, ate a presente momenta, fez o que nós fizemos
simultaneamente: sistema de avaliação, apoio diferenciado as escotas,
capacitacao dos dirigentes - havia me esquecido de falar - prograrna de
capacitacão dos dirigentes escolares, programa de capacitaçãa dos
professores e apoio diferenciado as escolas a tempo inteiro.

Mas ha urn argurnento, Deputado, que é decisivo: quando a Ministério da
Educação reorganizau a Sistema Nacional de Avatiacão da Educação Básica,
o SAEB de que ja fatei, a cada SAEB realizado a Ministério produzia
documentos como este aqui: SAEB/97. Existe urn idêntico de 1995, e urn
terceiro que é a comparacão de 1995 corn 1997.

Neste documento, chamado Estudo Comparativo dos Resuttados do SAEB
de 95-97, a rnais importante conctusão do SAEB, baseado em estatisticas - a
equipe atuat não gosta de estatistica - é a seguinte: da geraçäo anual de
alunos de urn ano para outro, de todos os alunos repetentes, no ano anterior,
80% detes, no minima, repetem a ano no ano seguinte. Isso se dá porque
perdem sentido de identidade, de autoconceito, de auto-estima, entrarn num
processo psiquico e psicotógico que as levam a urna situaçäo de
hiperatividade, de hiperagressividade e ate a surtos psicóticos, nâo entendem
a razâo de seu fracasso e tendem a expticá-lo a partir de erros deles prOprios,
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porque a escola, neste caso, as exciulu.

Quando esses alunos, repetentes na escola, são avaliados no SAEB, a
desernpenho de muitos dos repetentes é meihar do que a desempenho de
rnuitas dos aprovados. A conclusão a que se chega é que muitas vezes o tat
professor da inércia, que nãa quer participar da capacitacãa, formula provas
extemporãneas e inadequadas. Exige campetências intelectuais de urn aluno
dais ou trés anos distantes das possibilidades psicológicas, psiquicas,
afetivas e intelectuals do aluno naquele momenta. Isso acantece porque as
professores não são formados nos cursos superiores tendo a base da tearia
da psicotogia cagnitiva para entenderem coma é que a aluno aprende. Etes
aprendem ernpiricamente, corn grande talento. Etes são notaveis.

Mas ha aqueles que não aprenderarn e nãa querem aprender e se dão a
direita de falar em name de presurnida maioria para impugnar urna
experléncia inovadora, catcada em tearia cientifica que, segundo a Secretaria,
nãa e mais que apiniãa pedagogica. Dizer que Jean Piaget é opinião
pedagOgica, dizer que urn Vigotsky é opiniãa pedagOgica, santo Deus! Etes
são haje reverenciados, redescabertos, estudados no mundo inteira coma a
Unica fundamentacaa cientIfica que pade nos ensinar coma é que a criança
aprende.

Essenciatmente, Deputado, a questão básica é a seguinte: criança aprende,
em primeira lugar, se eta pode dar sentido as aprendizagens que eta tern. E
coma é que eta d6 sentido e razão de ser as aprendizagens que tern? Se a
escala e a professor sabem respeitar a conhecimento prévia que eta traz para
dentro da escota, adquirido corn a farnItia, cam a Igreja, corn a cIrcuto de
vizinhança, corn as amigos, corn a mIdia, corn a Internet, no caso de se ter a
Internet em casa, ou a que quer que seja.

Essas experiéncias são ricas de sentido para cada crianca, que criarn a
aventura de pensar a mundo cam base em intuicöes e fantasias a sua
maneira. Se a professor, na sala de auta, diz que esse canhecimenta que a
atuna traz é fatso conhecimenta, que a atuno não tern a discernimento
conceituat e intetectual para distinguir a que é a falso e a verdadeiro, entãa a
atuna faz uma caisa que Piaget chama de erra construtivo. 0 erro que ele faz
não é erra, é urn processo de elaboracão e reelaboraçãa permanente.

Quando ete adquire novas aprendizagens corn urn barn professor, na sata
de auta, ete volta atrás na aprendizagem que trauxe, renova e trabalha par
reorganizaçãa de aprendizagens a tempo inteira. Muda a perspectiva a tempo
inteira, é uma coisa ptástica.

Então, chega urn professor da inércia e quer fazer testes presumivetmente
abjetivas para esse atuno. Nãa leva em conta a desenvotvimento da
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linguagem, da sociabilidade, das virtudes éticas, a linguagem oral e as outras
competéncias que o aluno tern.

Ele é severamente julgado pelo fracasso em uma, duas, trés competéncias.
E as outras trés, quatro ou cinco competéncias que ele tern, algurnas delas
corn brilho e destaque, não são valorizadas. Como é que esse aluno se
pensa? "Eu nao entendo. Eu näo sabia isso, e consegui. Eu não fazia isso, e
faço. Eu agora me organizo melhor. Eu trabaiho em grupo. Expresso isso e
faco aquilo, mas não estou bern em Maternática." Bornba no aluno. A bomba
expressa incompeténcia da escola. A repeténcia não é outra coisa que não a
expressão da inércia da escola. A repeténcia não é outra coisa que não a
expressão da ideologia do ensirio contra a ciéncia da aprendizagern. Urn born
professor tern que ser urn Otirno professor que ensina, mas o ensino a servico
das aprendizagens diferenciadas dos alunos. Minha professora do Grupo
Escolar Barão de MacaUbas, Maria de Lourdes, não sabia nada dessa teoria
de que estou falando, mas fazia isso em estado prático, porque tinha a arte
da sensibilidade para respeitar cada urn, ver cada urn como é e, em funçao
disso, planejar e criar novas orientacoes didáticas. Deve-se acreditar na
autonornia e apoiar a escola. 0 que vejo em Minas Gerais? A volta do partido
politico dos inspetores escolares, a volta das regulamentacöes. Não sei se os
senhores sabiam que tInhamos abolido a escolha de professores designados
pelo critério de tempo de serviço, valorizando a participacão nos cursos. Uma
resoluçao do Secretário aboliu o rnérito e o desempenho, não valorizando
mais participacäo em cursos, e volta corn o tempo de servico. A escola não
resiste a isso. E urna das coisas que mais rnaltrata urna escola são essas
mudancas que acontecern no calor das rnudancas polIticas. 0 que se quer?
Fazer rnudanças politicas em norne de mudanças educacionais? Isso
turnultua a escola, tira a estabifidade, acaba corn os referenciais. As escolas
em Minas, hoje, sobrevivem do talento, da disposicão e da determinacao dos
profissionais que ternos. Elas estão desorientadas, porque a Secretaria não
tern idéia de coisa alguma. "Como e? Acaba corn o ciclo. Vamos ver. Não, a
escola escolhe." Depois, volta e autoriza o ciclo por urn ano. Agora, como ela
não teve orientacão a respeito de nada, os senhores podern acompanhar os
pronunciamentos. A escola decide. E claro. Se é urna questão de opinião,
deixa a escola decidir. A escola deve decidir, mas recebendo orientacoes
seguras, referenciais seguros, clareza de objetivos, clareza e seguranca para
saber que, se fizer uma escolha, terá apoio e terã de mostrar que está
fazendo bern a escolha que fez. Chamam de escolha o que outra coisa não é
senão urn estImulo a inconseqüência. A Secretaria não sabe o que dizer, não
tern idéia, não tern prograrna, não tern projeto; vive de discurso politico, e de
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nada mais que discurso politico. Se querem nos desautorizar, que destratem
o ex-Secretário. Façarn criticas de qualquer natureza ao ex-Secretário. Estou
pronto a comparecer a Comissao de Educacão. Se tiverem razão, you
reconhecer. Se não tiverern razão, ficarão mal. Mas o que a escola tern que
ver corn as paixöes polIticas deles? E o ciclo sofre. Prirneiro, por
incompeténcia intelectual. Eles não entenderam o que é ciclo. Eles não
sabern o que é progressão continuada. A aprovação autornática é o supra-
surno da irresponsabilidade. Serei ernpIrico. Como é que estarnos fazendo
aprovação autornática se estamos em primeiro lugar na avaliação nacional do
SAEB no Brasil? Como fica, entâo, o argurnento da Secretaria? So tern uma
saida. Qual é? SAEB não vale, porque não vale ser o rnelhor entre os piores.
E quando estávarnos no quarto lugar, e agora passarnos para o primeiro? Por
que o Brasil inteiro está melhorando? Esse é urn problema gravIssimo.
Deveriam ter urn minimo de humildade, rever as posiçöes, esquecer partido
politico do Governo anterior, tratarern de comecar a fazer e terem hum ildade.
Vamos cornecar para valer? Varnos apoiar as escolas. Voltern corn o
PROCAP, voltem corn o PROMEDIO, voltem corn o PROCADE, voltem corn o
sisterna de avaliação, corn o sistema de rnonitoramento, voltern a fazer
educacao visando a qualidade do ensino. E preciso que, em rneio a
transitoriedade do Governo, os educadores e as familias tenharn a
tranquilidade da continuidade daquilo que é born. Aquilo que é born não
pertenceu ao PSDB, não pertenceu ao Governador Eduardo Azeredo nem ao
ex-Secretário João Batista, pertence as cornunidades escolares, a sociedade,
ao cidadão. E assirn que se constrói dernocracia, dando universalidade e
continuidade aquilo que é a conquista social dos cidadãos, àquiio que,
comprovadamerite, é born para a cidadania, é born para a sociedade. Mas
parece que eles não tern cornpromisso corn esse tipo de perspectiva e vivern,
portanto, desse tipo de comentários inconsequentes fundados na opiniao,
porque quern diz que a questão de ciclo e questão de escolha pedagOgica e
pedagogia nào é ciéncia não sabe distinguir uma coisa da outra e cornete
esses absurdos e esses atropelos, como se nós fôssernos Os inconseqüentes
que introduzimos a aprovação automática no Estado de Minas Gerais. Pelo
contrário, acabarnos corn a repeténcia autornática, corn a burrice autornática,
corn o desrespeito automático ao aluno. Foi corn isso que acabarnos em
Minas Gerais, ou seja, corn a incornpeténcia autornática de quem não sabe
nern pensar. 0 nosso professor, que merece todo o nosso respeito,
reaprendeu conosco o gosto pelo estudo. Os professores diziam para rnirn
nas escolas: é, a Secretaria não está fácil. E curso disso, curso daquilo,
avaliaçao daqui, tempo dali, entretanto os salários... Eles tinham razão. 0
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sindicato chamava a atencão para isso várias vezes. E ele também tinha
razão, mas rnudou a perspectiva da escola. E agora? Banalidade atrás de
banalidade, pirotecnia atrás de pirotecnia, opinião virando conceito. Isso é
incrivel, e näo tern hurnildade para reconhecer essas coisas.

0 Deputado Marco Regis - Sr. Secretário, eu lamento a procedirnento nas
inscnçöes, em que nOs nos sentimos preteridos. Então, todos as temas que
abordarlamos, ao final, já foram praticamente abordados. NOs nos
reservariamas o direito de fazer comentário, durante as nossas trés minutos,
e paupá-lo, taivez, de uma resposta, porque todos os temas já foram aqui
abordados. Eu gastaria de começar pelo probiema da nucleacão que
evantamos corn a Secretário MurIllo Hingel, na sua vinda aqui. Era Prefeito
da cidade de Muzambinho, no ano de 1990, quando foi praposta a nucleaçâo
de escolas em nosso municIpio. Já naquela época fomos alertados por urn
competente Vice-Prefeito, educador, corn dais vInculos no Estado, da
incompatibilidade da nucleaçao. Deixamos de faze-la e, talvez, de ter
avançado no processo dez anos antes neste Estado, antes que alguem
tivesse tocado no assunto nucleação, formalmente. Os motivos já foram todos
debatidos aqui, questionados por aiguns, defendidos por V. Exa., Sr.
Secretário.

No que tange aos cursos técnicos, nos também temos as nossas düvidas,
porque, quando a senhor, corno legalista, cumpre a LDB, nós descobrimos
que autras pessoas encantraram caminhos dentro da LDB para a
manutenção dos cursos técnicos. Lamentamos, por exemplo, que a minha
cidade tenha perdido urn curso técnico de enfermagem, cujo mercado de
trabalho e vasto e amplo dentro da perspectiva do cumprimento da LDB. Mas
posteriarmente soubemos que, em Belo Horizonte, a Escola Municipal Pedro
Guerra, numa mobilização da Cãmara Municipal, consegue manter a curso
técnico, por imposição ou por decisão soberana da Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Sabemos que ha, na minha cidade, ainda dois cursos técnicos de
natureza municipal: técnica de contabilidade, de que sabemos que a mercado
hoje e escasso; e técnico em administraçào de empresas. São cursos que a
municIpia continua mantendo a revelia da LDB. Sou, coma V. Exa., urn
legalista e como tal ja tive muitas dissabores como V. Exa., parque, como foi
colocado aqui, essa paixào muitas vezes ensandecida de quem é vitorioso e
ate de quem e derrotado... Eu procuro sempre ter a equiiibrio entre a vitôria e
a derrota, porque jamais gostaria de repetir aqueta célebre frase do fascisrno:
"Ai dos vencidos!". Acho que a vida é urna grande roda-gigante, na qual as
fatos se sucedem: urn dia estamos La em cima e, amanhã, estamos 16
embaixo. Tenho essa visão e corn eta tenho muita ponderação e muita
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sinceridade para fazer minhas colocacöes.

Eu diria, Dr. João Batista, que, no piano da municipaiização, nem todos as
campromissos foram cumpridos. Os Prefeitos de Jururaia e de Delfinópolis,
por exempla, ligados ao PSDB, solicitam nossa empenho, junta a Secretaria
de Educação, para rever a processo de municipalização de suas
comunidades. Alegam que a construcão de escolas em troca da
municipalização não aconteceu e, por isso, sentem-se prejudicados.

0 Deputada José Alves Viana, pessoa idealista da area de satde e, coma
tat, extrernamente comprornetido corn a social, par lidar corn a miséria
cotidiana do pavo, interpelau-a, ha pauco, corn muita sinceridade, sem
intençãa de afendé-la. 0 que auvimos na rua, da baca do cidadäo au do
politico do interior, tern de ser trazido, corn fidelidade, aos microfones desta
Casa. E a senhor, Dr. João Batista, que é uma pessoa de aita erudiçao, urn
homem reconhecidamente intelectualizado, ao Ihe responder sabre a
passibilidade de processa, pade té-la tratado num tom ameaçador, mesmo
sern a perceber.

Quem sabe issa também não andou ocarrendo nas suas andancas pelos
municipias mineiros, quanda foi falar do processo de municipalizacao?
Tratando corn politicos despreparados e cam prefeitos que não estão aptos
para exercer sua funcao, seu fulgor intelectual pade t&-las constrangida.
Constranger nãa é exercer a autoritarisrna, mas é, muitas vezes, uma
maneira de se impor as pessoas.

Esses são as comentárias que, modestamente, teca a V. Exa. Näa sou
educador, sou da area de saüde, mas tive experiéncia na administração de
uma pequena cidade.

Volta ao tema das fraudes do curso técnico. 0 senhor disse que a curso
técnico nãa proparciana emprega, mas não acha que mais fraude é a
Conseiha Estadual de Educação e a Conselho Federal de Educacäa, em
conivéncia corn a Governo Federal, cantinuarem fomentando as
universidades e faculdades particulares para criarem uma legião de

0 
desempregados no Pals?

O Japãa e a Alemanha sairam da guerra e cresceram a custa da formaçaa
técnica. Nãa entro no mérita se esse cursa técnico tern de ser ministrado
antes ou durante a ensina media.

Vejam as senhores, par exempla, a Universidade de Alfenas, que é
0 fornentada pelo Governo. Au, a Prof. Edson Velano, corn poder decisório no

Conselho Estadual de Educaçaa, consegue aprovaçãa para cursos e mais
cursos, pagos a peso de aura, enquanta nOs, Deputados, somos cobrados
em bolsas de estudos para essas pessoas, que estão sendo ludibriadas e que
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farão, mais tarde, parte da legião de desempregados no Pals.
Falarnos, tambérn, em financiarnentos externos. Critiquei o Projeto SOMMA,

do Governo Azeredo, porque ele estimulava pequenos municipios a se
endividarem, municipios corno o rneu, corn 18 mil habitantes, virgens de
endividamento ate então. Esse aspecto tern a ver corn a educação, no
momento em que sO dependernos de recursos internacionais, do Banco
Mundial e, especificarnente, dos Estados Unidos.

NOs, que fizernos parte da base de apoio do Governo Azeredo, ouvirnos de
muitos Deputados, do PSDB mesmo, que a forma como a educacão estava
sendo levada estava provocando rejeição ao Governo. 0 senhor näo acha,
embora no rnelhor dos propOsitos e usando de toda a sua capacidade
intelectual, que salmos urn pouco da prática para entrarmos nurn caminho
mais seletivo e, ao tornar esse carninho, enveredarnos ainda rnais no
endividamento internacional?

Conheço V. Exa. ha rnais tempo que a Deputada Maria José Haueisen,
desde os tempos dos rnovirnentos estudantis, da Escola de Medicina, em
1967, 1968, quando V. Exa. era Presidente do DOE e tinhamos aquela utopia.

Eu não tinha aquela utopia, era uma pessoa corn a mesma personalidade
de hoje. Pregava contra aqueles que queriarn a dependéncia da União
Soviética e antiamericana. Eu tinha uma posição mediana em minhas
colocaçoes e continuo assim ate hoje. A minha utopia continua: ate hoje estou
pensando em fazer urn projeto de lei para se reverenciar, sernanalmente, nas
escolas mineiras, a bandeira dos Estados Unidos da America. Seria
interessante que, durante 5 minutos, alguérn fizesse uma palestra sobre Os
feitos da pátria mae dominadora do planeta global. Poupo o Secretário de
algumas respostas, porque fiz apenas urn comentário.

0 Sr. João Batista dos Mares Guia - Em primeiro lugar, não renunciei a
nenhuma das minhas utopias. Ao contrário, tento, tanto quanto possivel,
manter a mesma paixão e a rnesma coerência. Em segundo lugar, rnantenho
a mesma paixão e a mesma alegria de ter servido ao Governo Eduardo
Azeredo. Disso não me arrependerei.

Lamento quando arrependimentos surgem tarduamente ou surgem ate muito
rapidamente, tao logo se encerre uma experiência anterior, corn a qual se
teve solidariedade. Eu não participo desse grupo. Tenho lealdade e
solidariedade, sobretudo, as conviccães.

Quanto a inibir ou não urn Prefeito, gostaria de dizer a V. Exa. que os
Prefeitos são adultos e, certamente, não são ingênuos. E rnelhor que
deixemos os Prefeitos falarem por si. Convivemos durante quatro anos corn
lealdade e franqueza, corn negociaçöes diretas, envolvendo ate as suas
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unidades representativas, e, corn rnuita frequência, a Comissão de Educaçäo
da Assembléia Legislativa, sendo que, em algumas reuniöes, o senhor esteve
presente. De resto, convivemos durante quatro anos, para mim, sempre corn
apreco pelo senhor. Corn a liberdade que a nossa relação pode permitir,
durante quatro anoS, o senhor teve inteira liberdade para colocar o que agora,
pelo microfone, passado o Governo, acaba de colocar, como se, de alguma
forma, tivesse usado, ainda que de maneira não intencional, de recursos mais
psicológicos para inibir a voz de urn Prefeito. Não me consta que isso tenha
acontecido.

Não sou dado a nenhurn tipo de rnanipulacão. Acredito vigorosamente nas
minhas convicçöes, luto por elas, rnas permanentemente dialogando, e
dialogamos corn os Prefeitos, corn os Deputados que os apOiarn e são por
eles apoiados. Dialogamos corn as entidades representativas dos Prefeitos.
Os acordos feitos tiveram a chancela das entidades representativas, corn
discussöes que, inclusive, foram pUblicas, no Plenário desta Assernbléia
Legislativa, transrnitidas ao vivo por meio da EMBRATEL, e crIticas
sernelhantes a essa, na ocasião, foram formuladas, e nOs apresentamos os
nossos argurnentos, tratando, segundo a nossa visão, de refutá-las. Portanto,
nesse aspecto, nao tenho do que me arrepender, em hipôtese alguma.

Quanto a questão da nucleaçao, parece que o senhor coloca duas coisas
distintas: uma era o programa da nucleacão de escolas municipais rurais.
Deputado, em 1995, quando era Secretário Adjunto, visitei duas vezes cada
uma das Superintendéncias Regionais de Ensino. Foram quase 150.000km
de carro. Em 1996, urn pouco menos, mas novamente visitei a todas. Como
havia dito, em 1998, fui a 162 municIpios. Lembro-me de que - saio da
estrada asfaltada para Salinas e entro na estrada de terra para Grão-Mogol, o
Prefeito ao meu lado, no carro -, em rnenos de 3km, havia quatro escolas
construldas em alvenaria, corn trés, quatro salas de aula cada uma. Parei nas
quatro. Não havia nenhurn aluno, nenhuma carteira. 0 senhor sabe como
elas foram construidas? Dependendo do Prefeito da ocasião, o fazendeiro
proprietário de uma daquelas fazendas era politicarnente a ele vinculado,
queria a escola rural dentro da fazenda, para que a sua esposa fosse a
professora contratada ou designada pela prefeitura. Mudava-se a direção da
politica local, fazia-se na fazenda ao lado uma outra escola, e o processo se
desencadeava. Onde estavarn os alunos? Ha 10, 30km de distãncia. Onde
estava o dinheiro püblico? Dentro da fazenda do cabo eleitoral do Prefeito,
onde não havia nenhum aluno, a não ser os filhos dos trabaihadores rurais
que atuavarn naquela fazenda.

Fiz isso em toda a Minas Gerais, corn dinheiro pUblico. Pusemos urn basta
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nisso.

A nucleaçao rural foi livre escoiha do Prefeito, ele aderiu porque quis, sO
que a escolha do local onde o nUcleo rural seria construido foi feita a quatro
ou a seis mãos. Havia o parecer técnico da Secretaria, corn visita de campo,
e a posicäo da prefeitura, ouvida a comunidade. Simultanearnente a isso,
introduzirnos, na linha da eqüidade e no intuito de fazer justica corn mais
recursos para aqueles que são mais desiguais, urn programa estadual de
transporte escolar, pelo qua[, sornente no ano de 1998, mais de 1.300 Onibus
foram entregues as prefeituras, corn base em critérios. Todas as prefeituras
do PT, por exernplo, exceto Ipatinga, receberam, assim como muitas
prefeituras do PMDB. As que menos receberam foram as do PSDB, o meu
partido politico, porque trabalhamos corn o indice de condicoes de vida da
Fundaçao João Pinheiro, identificando os municIpios por pobreza, tamanho
territorial, quilometragem percorrida, tamanho da populacão rural. Assim foi
feita a distribuicão. Houve ate Prefeito do meu partido que reclamou ao
Governador contra rnim, porque não foi atendido, e não tinha rnesmo de se-b.

Foi assim que trabaihamos o tempo inteiro. 0 que conseguirnos, Deputado,
do ponto de vista da melhoria da consciência democrática, foi colocar limites,
para que as demandas desinformadas ou meramente orientadas por
pretensOes polIticas locais não prevalecessem sobre o diagnãstico e os
direitos dos cidadãos. Passamos a trabalhar dessa rnaneira e encontrarnos
nesta Assernbbéia Legislativa a mais arnpla compreensão por parte de todos,
pelo menos nos diábogos que tivemos. Mas sel que, no perlodo eleitoral,
rnuitos Deputados, inclusive os do grupo que apoiava o Governador,
criticararn o Secretário da Educação, que seria, de certo modo, severo.
Severidade por qué? Cumprir a lei, trabalhar corn programas claros, idéias
claras, propostas claras, tudo discutido corn a cidadania e encarninhado corn
rigor? Dizia-se que eu era pouco flexivel do ponto de vista politico. Pergunto:
E os cidadãos?

Quanto a essa questão de ter prejudicado aluno aqui ou acolá, eu gostaria,
francamente, que me dissessern concretamente onde e corno isso aconteceu.
Tendo algurna possibilidade de tempo, gostaria de ir ate 16 e conversar, para
ver Se, de fato, aconteceu, porque conseguimos transporte escolar para todos
os 522 rnunicIpios que necessitavarn disso; a nucleação rural era urn
programa apenas em fase inicial, exatarnente para dar rnelhores condiçôes
de atendirnento escolar, corn bibliotecas, professores qualificados e
transporte aos alunos; a nucleação urbana objetivava criar o ensino médio
para todos.

E, rnesmo assim, Deputado, identificamos 215 municIpios em Minas Gerais,
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entre eles Os 96 que a Assembléia emancipou, que não possuIam curso de
ensino médio. Cito urn exempbo: Juvenilia, distrito de Montalvânia, na margem
esquerda do rio São Francisco, na fronteira corn a Bahia. Criarnos urn
programa charnado Ensino Médio corn Professores Itinerantes. Havia o
prédio, os 10, 20, 30 ou 40 alunos, mas não havia professores de FIsica,
QuImica, Biobogia e Matemática residentes em Juvenilia. Contratávarnos
professores em Montes Claros, pagando o salário em dobro, e o Prefeito dava
a casa e a alimentacão. Esses professores de Fisica e Matemática passavam
dois meses em Juvenilia e ministravam, de manhã e a tarde ou a tarde e a
noite, em tempo integral, o curso de FIsica e o de Matemática. Quando
salam, vinham Os professores de Biobogia e Qulmica.

Onde aprendi isso? As universidades trabaiham assim. Foi o prirneiro
programa do género realizado no Brasil. Resultado: no final de 1997, todos os
215 municipios mineiros que não tinharn ensino rnédio já o possulam, sem
nenhuma excecão e incluirido as populaçães indIgenas. Em alguns casos,
quando alguns jovens haviarn terrninado o ensino fundamental, passaram a
desfrutar da prerrogativa do ensino médio nos 853 municIpios.

Acho que erramos politicamente, porque não soubemos fazer propaganda
da revolucão educacional que fizemos em Minas Gerais. Isso foi o que não
fizemos: propaganda intensiva. Errarnos, porque politicamente não fomos
astutos. Quando se falava em fazer algurna publicidade institucional do que
se fazia em educação, isso seria manipulacão politica. Se você é virtuoso, no
futuro, depois de resultados ebeitorais, vocé vira, não virtuoso, mas quase
vicioso.

E incrivel esse tipo de IOgica, segundo as circunstâncias. Como é que ficam
as convicçães? Como é que ficam a moral idade e a ética? Como é que fica o
compromisso corn o cidadão, que não é contraditOrio corn a estrategia e corn
a asttcia? So que o que eu enterido por estrategia não é manipular o outro. E
interagir corn o outro e passar para ebe a informacão e o conhecirnento que
você tern, criando espacos cIvicos para diabogar e para produzir consensos.

0 Se eu sou enfático, esse é urn defeito que não sei superar. Se eu tenho
convicçOes, vejo isso corno virtude, porque não sei dissimular.

0 Tudo foi rnuito claro e não aceito, Deputado, essa sua crItica, dizendo que
aluno foi exciuldo. Ajude-me, por gentileza, convidando-me para ir là, para
que eu veja se realrnente foi excbuIdo algum aluno. Mas leve em conta que, se
o senhor disse que ouviu a reclarnaçao de que o tab curso técnico deixou de
existir, pergunto-Ihe: 0 senhor tern a informação de quantos alunos estavam
fora da escola e jamais puderam ter a expectativa de fazer urn ensino rnédio e
tiveram a sua inclusão garantida? 0 curso técnico parece ter se
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transformado, em algumas circunstâncias locals, numa questäo de simbolo
politico e de ma qualidade. Isso porque nâo se dizia aos alunos para que é
que servia aquele curso que eles tinham. Não se dizia a eles se aquele curso
lhes garantiria a empregabilidade, a integraçâo no mercado, a cidadania. E
claro que não tInharnos a resposta para tudo, porque a questao do curso
técnico, como eu já disse, era uma grande caixa preta no Brasil. Hoje, o Pals
está comecando a aprender como organizar, em parceria corn a sociedade,
corn as empresas, corn o Sistema S, a oferta de cursos técnicos.

Agora, se ha escola estadual que, em nome da flexibilidade e da autonomia,
daquilo que chamarnos de curriculo diversificado, pretende reintroduzir o
curso técnico, eu clamo por orientaçoes precisas da Secretaria da Educacão.
Se houver orientaçoes precisas, as escolas, conhecendo as opcöes, poderao
fazer uma escolha mais sábia, mais adequada e mais atenta aquilo que pode
ser chamado de interesse real dos alunos, inclusive ouvindo-os, para que
possam expressar seus interesses.

Era o que eu gostaria de comentar, porque, de certo rnodo, corn a
convivéncia que tivernos por quatro anos, o modo como o senhor expressou a
sua posico causou-me urn certo estranhamento.

0 Deputado Arnilcar Martins - Meu caro amigo e companheiro Joäo Batista
dos Mares Gula, acho que posso dizer, sern medo de errar, que dos 77
Deputados estaduais e, mais do que isso, de todo o grupo que faz polItica
hoje, em Minas Gerais, sobretudo da nossa geracão, sou o seu amigo mais
antigo. Apesar da nossa juventude, comprovada pela nossa barba branca, em
urn tempo de aproximadamerite 35 anos, ja participamos de muitas lutas em
defesa da democracia, da redemocratização do Brasil, da justiça social. Por
esse motivo, por ser o rnais antigo, sou tambérn, de todos, o seu mais antigo
admirador nesta Casa. Quero cumprimentá-lo, näo apenas pela sua
exposiço, brilhante como sernpre, mas sobretudo pela sua gestao brilhante
na Secretaria da Educacão, cheia de realizacOes. Esse é urn dos marcos de
gloria da administraçâo, a qual pertenci e corn a qua] também tive a honra e o
privilegio de colaborar, do Governador Eduardo Azeredo.

Quero ser breve e gostaria de fazer apenas dois comentários. Em primeiro
lugar, quero larnentar que esta reunião tenha sido rnarcada mais ou menos
em cima da hora, nao permitindo que a imprensa estivesse aqui presente em
peso. E muito irnportante, é fundamental para Minas Gerais que todos os
mineiros oucam esse depoirnento, porque faz justiça a adrninistração do
Governador Eduardo Azeredo e a toda a equipe que trabalhou corn V. Exa.
na Secretaria da Educacão, a esse trabaiho esplêndido, a essa revolucâo que
foi feita na educacão pUblica de Minas Gerais.
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0 segundo fato que tenho a lamentar e que a atual administração, do

Secretário Murlilo Hingel, que esteve aqul nesta Casa, tenha se dedicado,
como outras de outros segrnentos da administracão, a urn esforço sistemático
de destruicâo do trabaiho que foi feito. Isso é vergonhoso, e eu tive a
oportunidade de dizer isso a ele, que, como Ministro, pregava tanto a
continuidade da administracäo ptblica.

No entanto, urn trabaiho iniciado pelo ex-Governador Hello Garcia teve
continuidade no Governo Eduardo Azeredo, corn a sua ação a frente da
Secretaria da Educaçäo.

lnfelizmente, o atual Secretário corn toda sua equipe, e de uma forma geral,
o atual Governo, tern tentado destruir a nossa imagern. No entanto, o que dOi
mais é a destruicâo de urn trabalho que foi feito em todas as areas, urn
trabalho esplêndido, que ficou na história de Minas. Ele fez sornente urna
concessäo. Quando cobrei a destruição do PROCADE, a destruição do Pro-
Médio, a destruição do sistema de avaliação, ele tergiversou e reconheceu
somente o esforço feito no Programa Acertando o Passo. Fol a Unica e
modesta concessão feita. Disse-the que isso era muito pouco, era urna
injustiça muito grande que se fazia, nâo ao Secretário, rnas a urn grupo
notável de professores, de educadores mineiros, que conseguiram levar a
educacâo de Minas Gerais para o primeiro lugar na avaliação nacional. Meus
parabéns por todo esse trabalho.

0 Sr. Joâo Batista dos Mares Guia - Deputado Amilcar Martins, agradeco-
the a manifestacão generosa de apreco, que é mUtuo. Gostaria de fazer urn
comentário a respeito do Programa Acertando o Passo. Apesar de o ainda
não-Secretário haver prejulgado os Programas Acertando o Passo e A
Caminho da Cidadania, dizendo que eram inconseqüentes, sern suporte,
como se fossern apenas arranjos, decidiu-se, por Ultimo, manté-los. No
entanto, é uma rnanutencão perversa, porque, quando se editou uma
resolucao assinada por ele e publicada no "Minas Gerais", determinando que
a contratacão de professores designados se fizesse sornente por tempo de
servico, sem levar em conta a aptidäo, o empenho do professor para methorar
em relaçao a si rnesrno, participando de prograrnas de capacitação, fez corn
que rnais de 70% dos professores que trabalhararn no Acertando o Passo, em
1998, não retornassem as salas de aula em 1999, porque as vagas foram
concedidas pelo critério de tempo de servico, significando urn atraso
inorninável, ou seja, valorizando-se o tempo no lugar do mérito, da
competência, do desempenho, o que causou urna impressionante troca de
professores, em prejuIzo dos alunos. Tenho receio a respeito da qualidade da
continuação do Programa Acertando o Passo, a partir dessa resolucão
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editada pelo atual Secretário da Educacão, muito na linha do modo de pensar,
da ideologia dos inspetores escolares. Lamento.

Disseram que a municipalização fol urn grande equlvoco, mas foi mantida
integralmente e ampliada. Fico impressionado, porque ouvi crIticas, como as
feitas aqui pela Deputado Maria José Haueisen, corn rigor, transparéncia,
mas equivocadas, de que a municipalizacão foi imposta. Quando temos a
oportunidade de contar a história, descrever e argumentar, por que as criticas
nao continuam? Certamente, devem ter rendido muitos dividendos eleitorais
na época da campanha. Você tinha a escola na porta da sua casa. Mas por
que não falam para centenas de milhares de outros, que não tinham escola e
que passaram a ter? Gostaria que me indicassem para esclarecimentos. 0
ex-Secretário e o atual podem ser convidados ou convocados pela Comissão
de Educacao. Quem sabe tern razäo e irão mostrar que houve exclusão de
alunos? Agora, é difIcil, 311.000 alunos no ensino médio para mais de
800.000. Exclusão?

Fizemos urn estudo demografico que mostra que toda a população de 15 a
17 anos do Estado de Minas Gerais, corn exceção de menos de 10 mil, que
são quase impossiveis de se localizar, migram em funçäo de oportunidade de
trabaiho. Eles estavam escolarizados ou escolarizando-se, a minoria no
ensino médio, e a maioria voltando a escola, acertando o passo, numa
modalidade de aceleracão da aprendizagem. Entretanto, durante e após a
campanha assistimos a declaraçöes, corn amplo espaco na mIdia, de que em
Minas, neste Governo, se alcançaria, em quatro anos, o atendirnento de ate
80% da demanda do ensino médio, quando atendemos 100% da dernanda no
ensino rnédio, da dernanda que havia concluIdo o ensino fundamental, e nos
preparamos para atender 100% a cada ano.

Como se pode, em nome de diagnósticos, falar de realidades objetivas sem
ter o mInimo dominlo do "status"? Dal o mal-estar que eles tern em relacão a
palavra estatistica, o mal-estar que tern para descrever a realidade. Qual é a
dificuldade de diálogo corn a equipe dirigente? Para que haja o diálogo é
preciso que urn e outro tenham logica de argurnentacão. Caso contrário, não
ha inteligibilidade. E também é preciso que urn e outro respeitern os terceiros,
os cidadãos, Os interlocutores, e que, no minirno, se coloquem de acordo corn
o que é a realidade e quais são os problemas sobre Os quais vão conversar,
ainda que as solucoes sejam diferentes. Esse principlo básico do rninirno de
inteligibilidade para tornar o diálogo possivel não é observado pela equipe
atual, que vive desse tipo de comentário

'
no campo da pura opinião, sem

nenhum rigor e sern nenhuma consistência.
Peco, encarecidamente, que os senhores criem oportunidades para que
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possamos fazer diálogos na Cornissão de Educacão, mas que haja uma
regra. Que cada coisa dita seja docurnentada corn evidências. 0 resultado
disso é o esciarecirnento da opinião püblica. Esqueçamos a questão politica e
partidária. Os cidadãos fizeram a escolha que fizeram e não errararn, porque
quando se diz que na democracia os cidadãos erraram, estarnos presumindo
que somos os donos da verdade. Isso é completamente absurdo.

Mas o que a educacão tern a ver corn partido politico? 0 que a educaçâo
tern a ver corn idiossincrasia de Secretário? Por que ela tern que ser
penalizada quando a paixão se impöe a razão? E aI vern uma espécie de
pulsão politica, que parece estar dominando o conjunto do atual Governo: é
urn gosto nada adulto pela popularidade fácil, um certo exibicionismo em face
da midia, urna certa busca, como se fosse uma carência, algo irnpetuoso que
eles nao conseguem controlar, de o tempo inteiro estar gerando,
presumivelmente, o que seriam fatos politicos. E qual é a natureza dos fatos
politicos que são gerados, que tern vida na midia e que de urn dia para o
outro se esvaem, freqüentemente emitindo juizos de valores a respeito de
personalidades como o próprio Presidente da Repüblica, que frequenternente
tern sido, digamos, atacado? S. Exa. está freqüentemente ignorando fatos e
realidades objetivas e exibindo o descornprornisso corn as boas herancas
recebidas. Mudanças, todos nôs sabemos, passam necessariamente por urn
diálogo, uma rnediacão, urn intercãrnbio, urna dialética entre tradicão e
inovação. 0 que estão tentando fazer é anular mernória, histôria. Isso é tipico
de personalidades irnaturas. E, do ponto de vista politico, foi tIpico do
fascisrno. 0 que o fascismo quer é o esquecirnento, é ignorar as vivências,
ignorar a pluralidade, ignorar a vida na sua pulsão, ignorar as histOrias, as
identidades coletivas, ignorar as individualidades, as herancas, manipular
falsas tradiçães e impor urna Unica verdade. Isso é muito mediocre, é
completarnente lamentável. A Secretaria da Educação está completarnente
paralisada hoje. A inação se deve a inanição no campo das idéias, por falta
de orientação, objetivos, programas e projetos. 0 que havia foi paralisado. E,
corn isso, o educador é vItirna dessa pulsão destrutiva por impulsos
psicolôgicos e psiquicos que talvez o Deputado Lider do PSDB, que é
psiquiatra, possa esclarecer.

E irnpressionante o que está acontecendo. Querer dizer para milhares de
professores, milhöes de alunos e suas farnulias que o PROCAP não valeu,
enquanto foi avaliado o tempo inteiro e aplaudido por 100 mil professores no
Estado de Minas Gerais? Que o Prô-Médio não valeu? Perguntern aos
professores se não valeu. Que o Programa de Capacitacão Continuada dos
Dirigentes Escolares não valeu? Que a avaliação não faz sentido, quando não
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adianta ser o meihor entre os piores, quando a Nordeste, coma região, foi a
que mais cresceu? E impressionante issa. 0 que e isso?

sso são experirnentos politicos em via de manipulação para anular histOria,
tradição, construçãa coletiva, identidades e, sobretudo, desrespeitar a
cidadão. Agora, as escolas são adultas e maduras; elas tern identidade
caletiva. Cabe a elas refletir a respeito disso, encantrar urn curso de açãa
para resgatar a que é born e ajudar a Secretaria a encontrar urn rumo. Se a
Secretaria nâa consegue faze-b, larnento. No minima, par dever de oficia.
Mas, se não cansegue faze-b, a minha disposição ate então tern sido essa.
Clara que sou urn pouco mais cáustico, parque são três meses e meio de
ouvir, cotidianamente, comentários apresentados coma criticas, sem
fundarnento racianal e sem reproduzir a reaiidade objetiva, fundados em
opiniãa e em muito descanhecimenta. Corn esse prapósito politico da busca
fácil da popularidade, anulam a que é ou pade ser verdade, a que é história, a
que é construcao coletiva e a que é canquista dos educadores. Quern paga a
preco dissa? A criança. Ai está a gravidade da situaçãa: é a aluno que paga.

Coma ficam as escalas nurn cantexto coma esse? Perplexas e
desarientadas: "Ah, tudo se resolve em name da autanamia da escala". Já
estão discutindo na Secretaria a possibilidade de mudar a sistema de
autanomia, descentralização e liberdade da escola. Voltar corn a pura eleiçaa
e intraduzir a populismo e a mera disputa no arnbiente escolar, que é uma
instituição especializada em produzir a processo de ensino-aprendizagem.

Também hoje não concordaria cam a prova coma prirneira exigéncia para
urn candidato se habilitar a disputar a direcão escolar. Estamos propondo em
Gaiás, e já foi aceita pela Governa, a seguinte: todo candidato "a priori" está
camprarnetida corn a participacãa em urn cursa de qualificaçao para gestão
escolar, produzindo urna rnonagrafia na forma de urn piano de
desenvolvimento da escala e prajeta pedagógico, coma candição "sine qua
non" para participar da eleiçãa para Diretor Escolar. Foi eleito, tornou posse,
autamaticarnente está matriculado nurn programa continuado de capacitaçãa
de dirigentes escoiares, corn atividades durante urn dia inteiro, uma vez em
cada 15 dias. F a que fazIarnos no PROCAD aqui. Isso está sendo adotada
em dais Estados em que estau trabaihando. Sei que é urna opçãa preferencial
da maiaria do CONSED haje. Aqui em Minas eles estão voltando nas
discussöes aos anos 80: democracia na escola somente cam eleiçãa direta.
Isso desqualffica a pracessa. Eieiçaa direta vale para a escoiha geral dos
cidadãos no cam pa da dernocracia representativa. A eleiçãa direta nãa
focaliza todos as aspectos centrais, entre eles a exigéncia de urn minima de
competências básicas par parte dos gestares escoiares, a que pade ser
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avaliado de modo adequado ou construldo adequadamente durante urn curso
prévia a própria eleição. E compromisso de todas, uma vez eleitos e tendo
tornado passe, participar de urn prograrna continuado de capacitacao. Mas
coma, se aqui em Minas acabaram corn o Programa de Capacitação de
Dirigentes Escolares? Era a Unico que havia no Brasil. No mundo inteiro
conheço samente urn lugar onde ha programa de capacitaçao de Diretores: a
Open University, na Grã-Bretanha, que cornecou a criar, ano passado, corn a
qual temas intercârnbio, urn prograrna de capacitação de dirigentes. Essa
tendência vai se universalizar. Entretanto, em Minas Gerais, após a primeiro
ano de experiencia vitoriosa, simplesrnente acabam corn o prograrna. Em
name de que argumenta de razão? Creio que não ha nenhum.

Essa questäo nãa é para Oposição ou Situacão. E uma questão de
consciencia democrática lUcida em defesa do aburio, do professor, da escola e
das conquistas dos mineiras. Se a Secretaria estiver dispasta a rever essa
sua pasicãa atual, vai dar uma dernonstracão de grandeza.

Se ela se dispuser a fazer essa revisão, coma cidadão que escolheu ser
oposiçãa canstrutiva ao atual Governo, pelas próprias razöes de canviccão e
pelas razöes que ele todo dia nos fornece (são incontáveis e se sucedern aos
borbotöes), se houver uma dispasiçãa sincera da equipe dirigente da
Secretaria de Estado da Educacãa em rever suas práticas, coma cidadãa e
corn a cornprornisso corn aquilo que ajudamos a construir, tendo sido urn dos
lideres desse processa, disponho-me a cooperar no que couber. Nãa tenho
nenhum propOsito politico, nenhuma pretensão politica, pois estou
preparando minha volta a atividade acadêmica.

Gosto do meu PSDB, mas, do ponto de vista da educacão, se houver uma
boa disposicãa da equipe dirigente para fazer revisão, estou disposto a
cooperar. Esse foi a motivo pebo quab disse a todos que trabalharam camigo
nas equipes que, se houvesse oportunidade, teriam a abrigação de
perrnanecer na Secretaria e ajudar o nova Secretário, coma tarnbém procurei
o Banco Mundial, a fim de sensibilizá-lo para apoiar a continuidade das boas
açöes educacionais. E as respastas que tivernos ate agora foram agressãa,
agressão, agressão, prirnarismo, prirnarisma, inconseqüência,
descornpramisso corn as alunos. Então, agora é hora de falar. Haje me foi
dada esta opartunidade, a qual agradeco do fundo do coraçãa. Esperava este
momenta par parte da Assembléia, coma espero que isso se abra no Estado
de Minas Gerais. Vau me dedicar a isso. Se a Carnissão de Educacão puder
nos ajudar, será rnuito barn, porque expöe a contraditôria. Varnos publicar
dais Iivras a respeito da reflexão sobre as experiencias educacianais em
Minas Gerais, vamos organizar simpósias e seminárias, varnos esclarecer
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essa questäo, porque o aluno näo pode pagar o preco dessa fogueira de
vaidades que tornou conta, de modo ensandecido, do Governo do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado José Alves Viana) - Corn a palavra, o Deputado
Hely TarquInio.

o Deputado Hely TarqUInio - Minha intervençâo é sornente para agradecer
a presença do ex-Secretário nesta Casa. 0 senhor nos brindou corn uma
conferência em que relatou tudo sobre suas atividades a frente da Secretaria
da Educaçäo, demonstrando que o fez corn inovação na educacao, corn a
filosofia da educacão para a cidadania. Entendemos perfeitamente bern que o
senhor rompeu grilhães, conquistou todos os parlamentares, todo o povo de
Minas Gerais, jogando luz nesse tema, que estava parado ainda na Idade
Media, e irnplantando 56 prograrnas e projetos novos, a luz da Pedagogia, da
Psicologia. E isso foi feito de forma cientIfica, procurando adaptar as
inovaçöes as condicöes do aluno, banindo a chibata, a vara de marrnelo, a
repeténcia e dando-Ihe, sobretudo, a liberdade de procurar seu caminho, da
mesrna forma que o senhor procurou tambérn criar a filosofia do ensino
continuado para os professores, essa reciclagem moderna, corn recursos
hurnanos cada vez mais eficientes, corn recursos materiais dentro da
teconologia moderna. Somente usando esses dois recursos e o potencial do
aluno, de forma livre, de forma desarmada, conseguiu levar avante urn
programa educacional. Além disso, o senhor contou corn o apoio do ex-
Governador Eduardo Azeredo, que liberou verbas substanciais, o que Ihe
valeram dois prêrnios relativos a educacão. Isso melhorou a qualidade dos
professores, dos alunos, e dirninuiu o analfabetisrno no Estado, elevando-nos
ao pnmeiro lugar.

Portanto, no Governo passado, contamos corn a sua experiëncia, corn a
sua competéncia, corn a sua visào multidimensional. Que venham as crIticas.
A comparacäo está al, de forma clara, meridiana. De forma clara, aI está o
seu merecirnento e a consideração do povo de Minas Gerais. Ficamos felizes
em saber que o PSDB, no Governo passado, contou corn urn Secretário de
Educaçâo que, para orguiho do Brasil, resgatou a cidadania no ensino em
Minas Gerais. Muito obrigado.

o Deputado Errnano Batista - Sr. Presidente, Sr. ex-Secretário, sO
corrigindo: '0 uso do cachimbo poe a boca torta".

Sr. ex-Secretãrio, o senhor fala corn muita competência, corn muito
conhecimento, mas tambérn corn rnuita autoridade. 0 senhor acredita no que
faz. E essa a razao da certeza corn que expOe as suas idéias. A Educaçâo
indubitavelrnente foi muito bern no Governo de Eduardo Azeredo, sob o
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comando do ex-Governador Eduardo Azeredo, que ousou aplicar, como disse
o Deputado Paulo Piau, 45% na Educaçâo. E hoje ela é reconhecida no
àmbito nacional e ate mesmo fora das nossas fronteiras. Na sua ousadia, ele
adotou urn procedirnento, já utilizado pelo povo japonés, que conseguiu o
milagre da fênix depois da Segunda Guerra Mundial, pois priorizou o homem.
Esse foi o procedimento de Eduardo Azeredo sem dUvida alguma. Mas existe
urn fenômeno que não consigo explicar: o fenOmeno de ordem eleitoral. Não o
explico a näo ser pela fatalidade, aquela em que no parto da idéia o genitor
sempre morre. Vou citar dois exemplos: o humano e o divino. Tiradentes e
Jesus Cristo.

No ano passado, o carro-chefe da administração Eduardo Azeredo teve urn
comportarnento estranho em nivel de procedimento eleitoral: comportou-se
idêntico a Policia Militar. Corn relacao aos militares, tern explicacão, mas corn
relação a Educação isso näo se concebe a nâo ser pela fatalidade. A cUpula,
os tecnocratas, os dirigentes de ensino, os superintendentes, os diretores
ficaram eufOricos, entusiasmados, e corn razöes sobejas, pelo sucesso da
Educacâo, mas a turma do "p6-de-giz" foi para a rua, colocou o herói como o
algoz e acabou matando o genitor dessa idéia maravilhosa, que foi a
educação em Minas Gerais.

Sendo o senhor sociologo, filOsofo, professor emérito, como explicaria esse
fenômeno?

o Sr. João Batista dos Mares Gula - Näo conheco nenhuma evidência
empIrica que tenha distinguido, nos rnuitos eleitorados, especificamente
aquele formado pelos educadores, em que haja uma avassaladora
preferência eleitoral, como essa que o senhor acaba de apontar. E preciso
que se rnostre qual a evidëncia empIrica disso. Na minha percepcão, diria que
majoritariamente os professores nâo optaram por apoiar a continuaçâo do
nosso Governo. Faria uma distinçâo. Em rneio a tantas virtudes do Governo,
como urn todo, entre elas o Deputado Paulo Piau citou a Lei Robin Hood,
creio que todos cometemos urn equlvoco estratégico na condução da relaçâo
corn os funcionários püblicos de modo geral.

Quando, em nome da reforma do Estado, que, efetivamente, em alguns
aspectos avançou, e em outros nâo, diria que, predominantemente, näo
avançou, passou-se ou a percepção do servidor püblico urna situaçào
segundo a qua] o Governo teria por ele, servidor püblico, urn grande
desapreco. isso cornecou corn aquele programa de demissâo incentivada ou
motivada, que produziu os efeitos contrários do ponto de vista da
sensibilidade dos servidores pübiicos. Ciaro que isso tarnbém se agrava no
episOdio da Poilcia Militar.
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Ac, mesmo tempo, havia uma atitude politicamente unissona dos
movimentos sindicais, de modo geral, que conseguiram, sobretudo de 1997
em diante, corn algum êxito, do ponto de vista do "marketing" e da
publicidade, fixar como verdade a suposiçâo de que no Governo Eduardo
Azeredo praticava-se arrocho salarial.

E impressionante como a própria Secretaria da Fazenda, no Governo atual,
ao fazer uma determinada critica ao nosso Governo, comentava que fomos
inconseqüentes e quase irresponsáveis ao praticar aumentos reais de salário,
especialmente dos professores, muito acima das possibilidades financeiras do
Governo e que esta teria sido a razão principal do deficit pUblico apurado.

E interessante como "a posteriori", e após as eleiçaes, o diagnostico aponta
como vIcio o que o Governo prometia fazer para os funcionários, assim que
começasse, como se fosse a sua virtude: meihorar os salários dos
funcionários em geral.

Corn efeito, de 1°/1I95 a 31/12198, a inflação acumulada não alcancou 50%.
Entretanto, so na area da Educacao, os reajustes e aumentos médios
praticados para os professores ficaram na faixa de 80%. 0 menor para os
dirigentes escolares, na faixa de 63%, e o maior para os professores P1 que
chegou prOximo dos 100%, alias, ultrapassou Os 100%. Os P1 teriam tido urn
aumento da ordern de 88%. Considerávarnos que o salário de ingresso para
4h3Omin para quem tinha magistério de nivel médio seria de R$300,00,
quando ele era de R$326,00. 0 salário médio estava na faixa de R$614,00 e
o malor dos salários, na escala de P1 a P7, chegava a R$1.263,00 para quern
estava completando toda a carreira, corn todos os prêmios da carreira.

Era o salário merecido pelos professores? Não. Mas seguramente muito
meihor do que o salário que havIamos herdado. Seguramente muito melhor,
sob qualquer parâmetro de comparação. 0 salário do P1 era de R$155,00 em
10 de janeiro de 1995. Quando chegamos, em outubro de 1995, esse salário
era de R$255,00. Depois houve o abono de R$45,00 e, em seguida, mais urn
aumento no ano de 1998, que elevou o salário do P1 para R$326,00. Isto
para o P1 no inicio da carreira, para 4h3Ornin de trabaiho.

Entretanto, o que ficou fixado pela açào de todos os sindicatos como sendo
expressão da verdade? Que o Governo Eduardo Azeredo praticou, ao longo
dos 4 anos, arrocho salarial para Os funcionários püblicos do Estado de Minas
Gerais.

Então, se e assim, queremos registrar uma critica aos sindicatos que a
merecem, porque manipularam informaçäo e desvirtuaram inforrnaçâo,
fizeram uma manipulacão e crêem que isso é virtude. Acham que contribuern
para construir democracia desta maneira. For outro lado, nOs não soubemos
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repor a verdade para a opinião püblica. Portanto, também falhamos do ponto
de vista estrategico.

Acredito que os professores, na sua niaioria, teräo agido, no episOdio
eleitoral, orientados por duas Iogicas, mas entre si coerentes: por urn lado, urn
sentimento de pertencimento, de vInculo, se sentindo respeitados, afirmando
a sua identidade, readquirindo gosto, prazer, envolvimento e responsabilidade
corn o ato de educar. Minha experiência pessoal corn os professores me
dernonstra isso corn toda nitidez.

De outro tado, enquanto cidadäos e profissionais, para o conjunto de
expectativas e interesses que tern, as outras falas, os outros interlocutores
foram mais eficazes e sensibilizaram mais os professores do que nás.

Na hora da escoiha poiltica, prevaleceu aquela orientada por esse conjunto
de influências, e näo por uma reflexão detida a respeito das práticas
educacionais. 0 Deputado poderia me perguntar: "Qua[ é a evidéncia de que
os professores tern esse sentimento de pertencimento, se sentiram
valorizados, respeitados, reconstruiram a dignidade do exercIcio
profissional?" Primeiro, a adesão ao PROCAP - Programa de Capacitacâo de
Professores. Não foi nenhuma irnposiçäo. Segundo, a adesäo ao PrO-médio.
Quando o Pró-rnédio cornecou, so tinhamos recursos para atender 228
escolas. Obtivemos a inscricão de 100% das escolas. E ha urn fato da major
importäncia. Criamos uma concepcâo de desenvolvimento profissional, de
formação continuada, através da idéia do grupo de desenvolvimento
profissional. Corn rnais urn ano, esgotariarnos o ciclo dos grandes programas
de capacitaçâo e introduzirlamos urn grande programa de pOs-graduacão e,
ao ado dele, urn prograrna mais flexIvel, pelo qua] qualquer professor poderia
se associar a outros professores, na mesrna escola, entre diferentes escolas,
de ensino fundamental corn ensino médio, entre diferentes redes, entre
grupos formados por professores multirrede, multi-escolas, interdisciplinares,
mas que criasse urn projeto prôprio e focalizasse aquele interesse genuino do
grupo. Chamamos de GDP - Grupo de Desenvolvimento Profissional. Assim
que apresentassem seu projeto, esses grupos receberiam recursos
descentralizados na conta bancária de urna caixa escolar de uma escola da
escoha deles, e apenas teriam que avaliar o projeto e mostrar que cumpriu
seus objetivos e as metas traçadas. Trabalhariamos, portanto, a capacitacâo
mais flexIvel, descentralizada, no local de trabaiho, segundo a ôtica dos
professores e segundo as escoihas. ApOs vencida a etapa dos grandes
prograrnas de capacitacäo, esperávamos que no máximo 1.500,
generosamente 2 mil GDPs, que deveriam ter no minimo 14 e no máxirno 20
professores, se inscrevessem entre 10 de agosto e o final do mês de
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novembro. Recebernos a inscrição de 7.200 GDPs, alguns corn menos de 14
professores. Quando se tratava de municIpios corn poucos alunos, fizerarn
consórcio para organizar o GDP. Foi urn total de 103 mil professores, entre
efetivos e designados, da rede estadual e de redes municipais. Essa é urna
evidência rnuito poderosa da credibilidade, da confiança. Näo adianta
falarmos das impressöes, dos cornentários, da carta, do telefonerna, porque
isso não indica propriamente urna tendéncia. Mas tenho cornigo a corivicçâo
de que as escolas estão perplexas, desejosas e se fortalecendo para
reivindicar a volta do Prô-médio, a volta do PROCAP I, a continuidade do
PROCAP II, a volta do PROCADE - Programa de Capacitação de Dirigentes
Escolares -, a volta do sistema de avaliacão, a volta do PAlE - Programa de
Apoio a lnovacOes Educacionais. Não you falar nos 56, mas, se tiver
oportunidade no futuro, ainda rnais num debate corn a equipe dirigente da
Secretaria, terei de ocupar urna mesa como esta para trazer as publicaçoes
correspondentes a cada urn dos 56 prograrnas e projetos que
desenvolvemos, a concepção, a proposta, o inhcio do desenvolvimento e os
resultados que estão sendo alcancados. Podemos demonstrar qualquer urn
deles. 0 que ocorre é que se criticarn 56. E tomam isso como argumento para
não ter nenhum. Se a lOgica é anular a memOria que vem do passado, pelo
menos que se coloque no lugar algo equivalente ou, se possivel, melhor.

Não saberia responder a pergunta que o senhor fez, que merece exame e
reflexão. SO sei dizer que é imprôprio imputar aos cidadãos que erraram ou
teriam acertado mais se tivessern nos escolhido. Isso nos convoca, portanto,
a uma reflexão a respeito de onde e como erramos, em meio as virtudes que
já são reconhecidas na area da educacão, na area do meio arnbiente, na Lei
Robin Hood, na area da atraçao de investimentos, na ampliaçao do emprego
industrial, na meihoria geral da infra-estrutura, embora tenhamos muitas
falhas em outros aspectos. Os senhores sabem, sempre defendi que uma
estrutura governamental não deveria ter mais do que 10 secretarias. Nosso
Governo tinha 19, por várias razOes que não estão ao rneu alcance avaliar ou
comentar.

0 curioso é que o atual Governo, que fazia esse diagnOstico e essa critica,
chegou a recuperar urn estudo feito pela SEPLAN no Governo passado, na
linha da reforma do Estado, e já criou, alérn das 19, rnais duas secretarias, se
não estou enganado, sendo uma delas a de turismo. Isso é curioso. Então,
nOs cometemos falhas. Agora, por outro lado, é preciso que se reconheça que
governos não são monolIticos, ainda bern. 0 Estado não é rnonolItico. 0
Estado não expressa por si mesrno Os interesses do cidadão. 0 Estado e os
governos são porosos, tern contradicoes dentro de si. E muito freqüente
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governo atrapalhar governo, o que também é urn pouco prOprio da lOgica
dernocrática, porque os diferentes interesses e grupos estão, de algurna
forma, pressionando e exercendo influência.

Através da influência, estão fazendo corn que as poilticas pUblicas, as
orientacöes de governo mudem. Então, esse tipo de contradicöes é prOprio da
vida dernocrática. E muito born. Em alguns momentos, em algurnas areas
tivemos eixos, rumos claros. Eu me permito dizer que a educação foi
claramente urn deles. Em algumas outras areas, não. NOs tinhamos belas
promessas na formulacão da polItica na area da saüde. Vejam que idéia
inovadora e revolucionária: os consOrcios intermunicipais de saüde. As cestas
de remédios, a racionalização, o envolvimento, a lOgica participativa. Isso
poderia ter sido muito mais consequenternente levado adiante, embora fosse
a decisão do Governador, que sempre quis que fosse assim. São exemplos
que o prOprio atual Ministro da SaUde tern destacado, mas o modo de
implementar não foi o tempo inteiro o modo mais feiiz. Tivemos frustracöes
nisso. Agora, num aspecto mais propriarnente politico, eu confesso que me
envolvia intensamente corn a acão propriamente educacional. Eu não tive
rnaior envolvimento, por assim dizer, na prOpria vida polItica do Governo, não
participei de nenhuma forrnulacão de tipo estratégico corn vistas a uma
estrategia de ordem politico-eleitoral. Eu não saberia fazer comentários a
esse respeito, mas eu acho que é uma boa linha de reflexão.

Agora, tambérn não censuro as professores. 0 sentirnento que as pessoas
tern, quando se tornam sentimentos majoritários, expressam quase uma
identidade. E preciso que isso seja objeto de reflexão, seja pensado, seja
avaliado. Diria que, frequentemente, os professores tern razão. Agora,
registro aqui essa ambiguidade, essa ambivalência, essa dupla logica. Eu não
tenho nenhuma dUvida de que o professor tenha esse sentimento básico de
justica, esse sentimento de pertencimento, essa valorizacão do exercicio
profissional, esse reconhecimento de que a escola e a educacão rnelhorararn,
de que ele teve oportunidades para ser valorizado e se valorizar e de que

0 teve a sua profissão fortalecida, ainda que estejamos longe daquilo que possa
0 ser chamado de urn salário condizente corn o exercicio responsável da

profissão do magistério. Mas tivemos cuidados. Alguém diria que não
teriamos sido pragrnáticos. Nós tinhamos uma negociacão corn o sindicato
com vistas ao pIano de carreira do rnagistério. Essa negociação avançou

0 admiraveirnente bern. 0 sindicato aceitou a nosso argumento do mérito e da
avaliacão do desempenho. Portanto, urn piano de carreira promoveria a
profissional em funcão do seu desempenho e do seu mérito, não sendo mais
determinantes Os critérios de contagem de tempo de servico. Formamos urn
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amplo consenso, mas também havia alguma divergência pontual. 0 nosso
compromisso era apresentar o projeto de lei de piano de carreira ate maio, no
máximo ate junho de 1998.

0 sindicato ponderou, quando a proposta estava pronta, que era urn
momento eleitoral e que nós deveriamos adiar o encaminhamento do projeto
de lei a Assembléla Legisiativa para apOs as eieiçöes. Conversei corn o
Governador Eduardo Azeredo, que, corn a ética que é peculiar a sua atitude
como cidadão e como politico, concordou que, se apresentássemos a projeto
de lei referente a carreira do magistérlo, isso poderia, de repente, ser
percebido como uma ação de carte eleitorai. Suspendemos a
encaminharnento do projeto, em cornurn acordo corn a sindicato, para faze-b
após as eleiçoes, qualquer que fosse seu resultado. Perdemos as eieiçoes.
Recebi uma carta do sindicato, assinada peio Prof. AntOnio Hibário, sugerindo
que, como haveria mudança de Governo, não encaminhássemos a projeto de
lei do piano de carreira do rnagistério para a Assembléia. Comentei esse
assunto e ponderei corn o Governador Eduardo Azeredo, que tambérn
concordou, e deixarnos isso na memOria da Secretaria da Educaçao, ate para
a nova administração se apresentar como portadora e autora da proposta,
que não nos rnoviarnos por vaidade au vebeidade poiltica. Sequer esse
assunto, Deputado, foi objeto do interesse da comissão de transição, na
nossa tentativa frustrada de diábogo para esclarecer esses assuntos.

A propósito, gostaria que a sindicato tivesse urn pouco da rnuita e boa
cornbatividade que teve no relacionarnento conosco ao iongo dos quatro
anos. Eu não acredito que a sindicato dos professores tenha abdicado das
suas históricas bandeiras, da luta peio piano de carreira. Não acredito que a
sindicato possa ficar insenslvei ao firn do PROCAP, ao firn do PROCAP II, do
Pró-Médio, do PROCAD, do sisterna de avaliação.

Creio que as escolas devem estar aguardando urn sinai tarnbérn do
sindicato, nesse rnornento de vácuo de idéias que, infebizrnente, vem
caracterizando a atual direção da Secretaria da Educaçao.

Reitero que, ao iongo de quase 100 dias, convivernos corn noticiários e corn
episódios opiniáticos do dia-a-dia, fazendo avaiiaçOes e ate juIzo de valor a
respeito de nossa adrninistração.

Nurna de suas entrevistas, a Secretário, ao cornentar a extinçao de urna
escola técnico-rural em Unal, chegou usar a expressão "por razOes
inconfessáveis". Diga quais são as razOes inconfessáveis. Expilcite isso.
Assine embaixo. No campo da rnoraiidade, ate isso ouvimos.

Não fui severo corn a Deputado que fez a pergunta, mas ninguém, aqui, é
ingênuo. Ninguem coloca uma coisa como aqueia, se não corresponde, no
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minima, a urna divida. Se foi diplornático no modo de apresentar, a pergunta
tern urn componente de crueidade corn relacão a moraiidade do outro. Assim
sendo, tenho o direito de dernonstrar minha indignação e de ser urn pouco
severo na resposta, pals, em mirn, existe dignidade acirna de qualquer outra
coisa. Por issa é que não faço juizo de valores a respeito de pessoas. Critico
comportarnentos. Critico acOes. Não faco juIza de vabores, porque não sou
juiz de ninguérn nern meihor que ninguern, gracas a Deus. Essas pessoas
nos devern esclarecirnentos.

Continua achando que falta cornbatividade ou resgate da cornbatividade por
parte do sindicata.

Deputados prafessores, coma a Deputada Maria José Haueisen; Deputados
professores, corn a carnbatividade que caracteriza urn Ragerio Correia, par
que abdicarern da rnernOria de suas prOprias butas? Par que abdicarern de
suas trajetórias individuals e de suas biografias, que marcararn a buta pebas
direitos, pebas interesses dos professores e pela rneihoria da educaçãa?
Espero A-las, em breve, de maneira sôbria, reivindicanda a volta dos
programas cornprornissados corn a rnelhoria da quabidade do ensino,
entendendo-se que essa não é urna questãa politico-partidária, rnas de
respeito ao aluna, as suas farnIlias e aos cidadãos.

A dor irnensa que tenho, coma ser hurnano e corno cidadão, é a de ver a
frustracãa de urn trababho revoiucionária, que precisa de anos de
cornpreensãa par parte daqueles que se sucedern, e que precisa de rnuito
respeito ao professor, par questãa de fogueira de vaidades, ser colocado sob
arneaca, coma se representássernos algurna arneaca ou tivéssemos qualquer
prapósito do genera.

Coboco-me inteiramente a dispasicaa, se for chamada Para contribuir no que
couber, coma também coioca-me a disposiçäa, se houver aportunidade, para
participar de debates corn a equipe dirigente da Secretaria, cam vista ao
escbarecirnento das questOes, que não devem permanecer coma dUvidas nern
para as cidadãos, nem para as alunos e professores, tampauco para as
Deputados.

No ensejo, agradeca, rnais uma vez, peba opartunidade que foi criada, pebos
Deputados e pela Assernbiéia Legislativa, de cornparecerrnas a esta sessãa e
terrnas a rnesrna chance que a Secretário atual teve para expor sua visãa e
suas crlticas. Pudernos tambérn, dernocraticarnente, apresentar nossas
canvicçOes, nossa concepção, a que fizernos e fazer a refutação das crIticas
que nos foram feitas pela atual adrninistracão.

0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Corn a pabavra, a Deputado João
Leite.
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o Deputado João Leite - Nâo tenho perguntas para formular ao Prof. Joäo

Batista dos Mares Gula, mas afirmacoes a fazer.
o professor sabe da admiração que tenho par ele, par sua campeténcia e

pela maneira integra coma administrau a Secretaria da Educacäa. Muita
garra, muita vontade marcau sua trajetória coma Secretária. Não havia, para
ele, harária nem distância para trabaihar no projeta que sonhou, além de, e
clara, nãa abdicar de estar presente em mavimentos impartantes coma a da
refarma agrária, em que trauxe urna cantribuicao histOrica, em Minas Gerais,
para a cantata das diversas entidades ligadas a questãa da terra e a
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Cam muita
campeténcia, mudou, em Minas Gerais, a tratamenta dada a esses
mavirnentas. Coma sempre soube fazer as intermediaçöes necessárias, não
tivernos, em Minas Gerais, nenhum incidente, em que vidas tivessem sido
colocadas em risca.

Creio, professor, que a histOria Ihe fará justiça. A histOria oficial já nãa é tao
aceita. Segundo a histOria oficial, a Brasil foi descoberto ha quase 500 anos, e
esses indIgenas que estão sendo capacitados, dentra da sua cultura, pela
Secretaria da Educacàa, prajeta belissirna iniciado par V. Exa., não aceitam
que o Brasil tenha sido descaberta naquele ano. 0 Brasil foi conquistada,
invadida, deve-se buscar outra palavra para dizer a que ocorreu no Pals, mas
todos nós sabernos que nãa foi descobrimento. A histOria oficial já não é
aceita. Par isso, sei que as verdades farão justiça ao trabaiho realizada par V.
Exa.

Tive a aportunidade de conversar corn alguns professores capacitados pelo
curso, que me relataram a alegria de terem podida participar dele para
meihorarem a seu trabalho dentro da sala de aula. A capacitacão dos
dirigentes é muita irnpartante.

Ha poucas semanas acompanhei a inauguracão de uma escola nucleada
que atende Piracema, Piedade dos Gerais e Desterra de Entre-Rios, corn as
classes multisseriadas, nas quais se agruparn alunos de 1 0 ano corn alunos
de 30 ano do ensino fundamental. E alga inaceitável brincar de ensinar e
brincar de aprender, em urn Pals que não pade abrir mao do desenvolvirnento
de sua educacão. Estou convencido, professor, de que a histôria lhe fará
justica. Muito obrigado e parabéns par sua brilhante exposicão nesta manhã.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a presenca do Dr. Joâa Batista
dos Mares Gula, que corn seus esclarecimentos proporcionau aos
parlarnentares elementas para uma avaliacaa abrangente das acoes do
Governa anterior na area da educacao.

Encerramento
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0 Sr. Presidente - Curnprido a objetiva da canvocacão, a Presidéncia

encerra a reunião, convacando as Deputadas para a reunião ordinária de logo
mais, as 14 horas, corn a ardem do dia já publicada, e para a reuniäa
extraordinária também de haje, as 20 haras, nos terrnos do edital de
convocaçâo. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDNARIA, EM 7/4/99
Presidência dos Deputadas Anderson Adauto e José Braga

Surnário: Comparecirnenta - Abertura - 1a Parte: Atas - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votacäo de Proposiçöes: Requerimento do Deputado Paulo
Piau; aprovacão - Prosseguimento da vatacao, em turna ünico, do Veto Total
a Prapasicao de Lei n o 13.979; questao de ordem; leitura do requerirnenta do
Deputada Paulo Piau; questoes de ordem; votacãa secreta; rejeicão; questao
de ordem - Vatação, em turno Unico, dos Vetos Tatais as Propasiçaes de Lei
n°s 13.928, 13.987, 14.000, 14.023; rejeicão - Votacaa, em turno ünico, do
Veto Parcial a Praposiçãa de Lei n° 13.901; discursas dos Deputados Paulo
Piau, Alberta Pinto Coelho e Antonio Julio; rnanutencao - Vataçao, em turna
ünico, do Veto Parcial a Proposicão de Lei n o 13.991; discursa do Deputado
Joâo Leite; manutencão - Votacâo, em turna bnico, do Veto Parcial a
Proposicäo de Lei n° 13.997; manutençãa - Votaçao, em turno Unico, do Veto
Total a Proposicâo de Lei n o 14.060; rnanutenção - Votaçãa, em turna Unico,
do Veto Total a Proposiçãa de Lei n o 14.028; discursos dos Deputados João
Leite, Rogéria Correia e Carlos Pimenta; manutenção - Vatação, em turna
Unico, do Veto Total a Praposicãa de Lei Complementar n o 54; questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Camparecern as Deputados:
Anderson Adauto, José Braga, Dilzan Melo, Gil Pereira, Adelina de

Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, Agastinho PatrUs, Agostinha Silveira, Ailton
Vilela, Alberto Bejani, Alberta Pinto Coelho, Alvaro Antonio, AmbrOsia Pinto,
Amilcar Martins, AntOnio Andrade, Antonio Carlos Andrada, Antonio JUlio,
Arlen Santiago, Bené Guedes, Bilac Pinto, Cabo Marais, Carlos Pimenta,
César de Mesquita, Chico Rafael, Christiano Canêdo, Dalmo Ribeira Silva,
Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, Djalma Diniz, Edson Rezende, Eduardo
Daladier, Elaine Matozinhos, Elmo Braz, Ermano Batista, Fabio Avelar,
George Hilton, Hely TarqUinio, Irani Barbosa, Ivo José, Joâo Leite, Jaéa
Paulo, Joäo Pinto Ribeiro, Jorge Eduardo de Oliveira, José Henrique, Luiz
Fernando, Luiz Menezes, Márcio Cunha, Marcia Kangussu, Marco Regis,
Maria José Haueisen, Maria Olivia, Mauri Torres, Mauro Lobo, Olinto
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Godinho, Paulo Pettersen, Paulo Piau, Rérnolo Aloise, Rogério Correia,
Sargento Rodrigues, Sebastião Costa, Sebastião Navarro Vieira e Wanderley
Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl2min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniöes anteriores.

1  Parte
Atas

- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio, procede a leitura das atas das duas
reuniães anteriores, que são aprovadas sem restriçöes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçäo, a Presidência vai

passar 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votaçäo da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposiçöes
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em

que solicita, na forma regimental, a inversão da pauta da reunião, de modo
que os vetos as proposiçöes de lei sejam apreciados em primeiro lugar, na
seguinte ordem: 13.979, 13.928, 13.987, 14.000, 14.023, 13.901, 13.991,
13.997, 14.060 e 14.028. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguirnento da votação, em turno ünico, do Veto Total Proposição de
Lei no 13.979, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itamoji
o imOvel que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto.

Questão de Ordem
o Deputado Antonio JUlio - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. informasse

aos Deputados quais os projetos que serão votados. Foi feito urn acordo, e
não sabemos o que vai ser votado. Para não haver dUvida algurna, gostaria
que V. Exa. determinasse a leitura dos nUmeros dos vetos que foram
invertidos.

o Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que leia o requerimento de
inversão da pauta, que contém os vetos que estão sendo apreciados em
primeiro lugar.

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
- 0 requerirnento lido é o publicado nesta ata.

Questöes de Ordem

339
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, está havendo uma dUvida. Como

estamos iniciando um processo de votaçao de vetos, surgiu uma dt.jvida
regimental. Apreciaremos o parecer do relator ou votaremos "não" ao veto ou
"sirn" ao veto? E born que haja urn esclarecimento sobre o assunto, para que
não haja confusão.

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que desejarern manter o veto
registrarão "sim", os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não".

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria de esclarecer ao Plenário que
foram objeto de entendimento e de acordo dez vetos. São objeto do
requerimento que propoe a inversão da pauta os vetos as Proposiçöes de Lei
nos 13.979; 13.928; 13.987; 14.000; 14.023; 13.901; 13.991; 13.997; 14.060 e
14.028. No entendimento e no acordo havido, os primeiros cinco vetos são
pela rejeicão; Os Cjltirnos cinco são pela manutencão.

O Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
explicasse, quando fosse pela rejeição dizer "não", quando fosse pela
aprovacão dizer "sim".

O Sr. Presidente - A Presidência vai subrneter a matéria a votacão pelo
processo secreto, de conformidade corn o art. 255 c/c o art. 261, X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem rnanter o veto registrarão
"sirn", os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência lembra que
está em processo de votação o Veto Total a Proposicão de Lei no 13.979, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itamogi o imOvel que
especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votação.

- Procede-se votacão secreta por rneio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - Alvaro Antonio - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivo
José - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
Luiz Fernando - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votararn "não" 40
Deputados, totalizando 42 votos. Está, portanto, rejeitado o Veto Total a
Proposição de Lei no 13.979. A promulgação.

Questão de Ordem
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o Deputado Alberto Bejani - Gostaria de informar a V. Exa. que algumas

máquinas não estão funcionando. Estamos registrando os nossos votos, e
eles não estão sendo computados no painel.

o Sr. Presidente - Solicitaria aos Deputados prejudicados que fizessem
favor de mudar de lugar. Temos, do outro lado, muitas cadeiras vazias.

o Sr. Presidente - Votaçao, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de
Lei no 13.928, que acrescenta inciso ao art. 30 da Lei no 12.735, de 30/12/97,
que dispãe sobre o IPVA. A Comissão Especial opina pela rnanutencão do
veto. Em votação.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Amilcar Martins
- AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio J(ilio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - César de Mesquita - Chico Rafael
- Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - Joâo Leite - Joâo Paulo - José Henrique - Luiz Fernando
- Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiäo Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram "não" 42
Deputados, totalizando 48 votos. Portanto está rejeitado o Veto Total a
Proposicão de Lei n o 13.928. A promulgaçào.

Votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposicäo de Lei no 13.987, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Cruzeiro da Fortaleza o
imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeicao do veto. Em
votacâo.

- Procede-se a votacâo secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Amilcar Martins
- AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio JUlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - César de Mesquita - Chico Rafael
- Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely TarqUinio - Irani
Barbosa - Ivo José - Joâo Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
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José Henrique - Luiz Fernando - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Rogérlo Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Votou "sim" urn Deputado;
votararn "não" 48 Deputados, totalizando 49 Deputados. Está, portanto,
rejeitado o Veto Total a Proposição de Lei no 13.987. A promulgação.

Votação, em turno (inico, do Veto Total a Proposição de Lei no 14.000, que
torna obrigatôria a identificaçâo do proprietário na parte traseira dos velculos
de transporte de carga. A Comissão Especial opina pela rnanutencão do veto.
Em votação, o veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aliton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Amilcar Martins
- Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio JUlio
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - César de
Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalrno Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Daladier
- Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely
TarqüInio - rani Barbosa - Ivo José - João Leite - Joâo Paulo - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - ROmolo Aloise - Rogerlo Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Sebastiâo Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 10 Deputados; votaram "nâo" 41
Deputados, totalizando 51 votos. Está, portanto, rejeitado o Veto Total a
Proposicâo de Lei n o 14.000. A promulgacäo.

Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposicão de Lei n o 14.023, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Alvinópolis o imOvel que
especifica. A Comissäo Especial opina pela rejeição do veto. Em votacao, o
veto.

- Procede-se a votacão secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - Auiton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Arnilcar Martins
- Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio JUlio
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de
Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
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Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joáo Leite - João Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando -
Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêrnolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados; votaram "não" 49
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 52 votos. Está, portanto,
rejeitado o Veto Total a Proposicão de Lei n o 14.023. A promulgacäo.

Votacâo, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçâo de Lei no 13.901,
que dispãe sobre o transporte de preso provisório ou condenado e dá outras
providências. A Comissào Especial opina pela manutencâo do veto. Para
encaminhar a votacão, corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.

o Deputado Paulo Piau - Apenas gostaria de dizer que houve uma
negociacâo, e, na votação passada, corremos o risco de votar diferentemente
do acordo. Gostaria que os Deputados prestassern a atencão para a forma de
votar, pelo "sim" a partir desse mornento. Peço as Bancadas do PFL e do
PSDB que atendam ao acordo firmado.

o Sr. Presidente* - Corn a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Alberto Pinto Coelho.

o Deputado Alberto Pinto Coelho* - Gostaria de reforcar o que foi dito pelo
Deputado Paulo Piau, que e a importância de sempre que chegarmos a urn
acordo, nesta Casa, que ele seja respaldado em Plenário.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçao, o Deputado
AntOnio JUlio.

O Deputado AntOnio JUlio* - Sr. Presidente, gostaria de alertar as LIderes
aqui presentes para o fato de que nos encontramos em votaçao secreta. Fica
muito ruim para esta Casa rasgarrnos a Regimento Interno na hora da
votaçào. Os acordos serão cumpridos, e náo ha necessidade de Os
Deputados serem alertados relativamente a forma de votar.

O Sr. Presidente - A Presidência val submeter o veto a votacão secreta. Em
votacão.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Amilcar Martins
- Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio JUlia
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- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de
Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeira Silva - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando -
Luiz Menezes - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogérlo Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiäo Costa - Sebastiäo Navarro
Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados; votaram "não" 3
Deputados; houve um voto em branco, num total de 52 vatos. Está mantido o
veto ao art. 50 da Proposiçâo de Lei no 13.901. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votacão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçáo de Lei no 13.991,
que dispOe sobre a pagamento pelo Estado de honorários a advogado que
näo seja Defensor PUblico e seja norneado para defender réu pobre e dâ
outras providências. A Comissäo Especial opina pela manutencâo do veto.
Para encaminhar a votacäo, com a palavra, a Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
encaminhar pela rejeicäo do veto, ja que não dá para entendermos a rejeicão
imposta a urn dos artigos desse projeto, que é justamente aquele que dá a
oportunidade de que, nos fOruns do Estado de Minas Gerais, uma sala seja
destinada para que a Defensoria PUblica possa receber a cidadão de Minas
Gerais. Aquele que não tern condiçâo de constituir urn advogado pode
recorrer ao advogado do Estado, de graca, que é a Defensor PUblico. A
intençáo do Deputado Arnaldo Penna era que a Defensor PUblico tivesse urna
sala para aguardar e receber a cidadäo de Minas Gerais em urn local
adequado em que ele pudesse apresentar sua dificuldade, sua petiçao, para
que a Defensor PUblico pudesse encarninhar sua questão a justica. Não dá
para entender por que é tao difIcil urn fOrum conceder uma sala para que a
Defensor PUblico possa atender a cidadão de Minas Gerais, tao dependente
do serviço de assisténcia jurIdica. A Assembléia Legislativa fez esse trabalho
corn muito esforço, na legislatura passada, colocando Defensores PUblicos
em todas as cornarcas do Estado de Minas Gerais. Por isso, encaminho a
votacão no sentido da rejeição desse veto, por nao entendermas que ele
traga para a Estado urn gasto. Ao contrário, traz para a cidadão de Minas
Gerais a conforto de urn born atendimenta, de forma que sua cidadania seja
respeitada. Muito obrigado.
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o Sr. Presidente - Em votaçao, o veto.
- Procede-se a votaçao secreta por meio do paine! eletrônico.
- Registram seus votos Os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberta Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Amilcar Martins
- Anderson Adauto - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio JUlio
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely TarquInio - Irani
Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiâo Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram 'sim" 44 Deputados; votaram "nâo" 6
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 51 votos. Está mantido a
veto ao art. 12 da Proposiçao de Lei no 13.991. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votaçâo, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei no 13.997,
que dispOe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas-Civis e Fiscais de
Trânsito de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em votaçâo, a veto.

- Procede-se a votação secreta par meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Amilcar Martins
- Anderson Adauto - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio JUlio
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Daladier - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira -
Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - Joäo Leite - João Paulo - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiäo Navarro Vieira.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados; votaram "nâo" 4
Deputados, totalizando 52 votos. Está mantido o veto ao § 2 1 do art. 18 da
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Proposição de Lei no 13.997. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votaçâo, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçäo de Lei n o 14.060, que

dispOe sobre a servico de taxi especial para transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros na Região Metropolitana de Bela Horizonte e
dá outras providéncias. A Cornissão Especial opina pela rejeicâo do veto. Em
votaçao, o veto.

- Procede-se a votacão secreta por rneio do painel eletrOnica.
- Registram seus vatos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leàa - Agostinha Silveira - AIlton

Vilela - Alberta Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Amilcar Martins
- AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio JUlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Christiano Canêdo - Dalma Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheira - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier
- Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Irani
Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcia Cunha -
Marcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogéria Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastiâo Costa - Sebastiào Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados; vataram "não" 2
Deputadas; houve 1 vota em branco, totalizando 50 vatas. Está mantida a
Veto Total a Proposicäo de Lei n o 14.060. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votaçao, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçäo de Lei n o 14.028, que
estabelece a cornpetência do IPSEMG para arrecadar e aplicar as
contribuiçOes sociais de que trata a parágrafo Unico do art. 149 da
Constituicâo Federal. A Comissào Especial opina pela rejeicão do veto. Corn
a palavra, para encaminhar, a Deputado Jaãa Leite.

O Deputada Joãa Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, gastaria de expor
minha posição pessoal a respeito de projetas como esse. Sei que essa é
também a posiçâo de alguns Deputados sabre a trabalho realizado pelas
CPIs da Assembléia, par sua Consultoria e par seu corpo técnico. Gastarnos
muita tempo e trabalho corn essa CPI. 0 trabalha dos Deputadas e de todo a
corpo técnica da Casa deveria merecer, sem dUvida, par parte dos
Companheiros, a apoio. Par isso, gostaria de entender a razão do veto a essa
prapasicão, ja que foi uma luta da Coniissão que tratou desse assunto.
Estamos ouvindo dizer que será apresentado aos Deputadas urn outra prajeta
de lei. Gostaria de ouvir uma explicaçäo par parte dos Lideres do Governo
sabre essa questão. Varnas abrir mao de urn trabalho tao duro, par parte dos
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Deputados, e tao sério, por parte do corpo técnico da Casa, e, agora, votar
pela manutencao do veto, justamente contra todo esse trabaiho?

Temos a expectativa de que haja urna explicacão e que ela seja
convincente, para justificar o fato de abrirmos mao desse trabaiho realizado
pelos Deputados. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Rogerio
Correia.

o Deputado Rogerio Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto,
de fato, é importante. 0 Deputado João Leite tern toda razäo, porque ele foi
fruto de urn investirnento de toda a Casa na legislatura passada e foi
elaborado em concordância corn os funcionários do IPSEMG. Ele é resultado,
inclusive, de urna CPI.

A posição da Bancada do PT seria pela derrubada do veto, tanto nesse
projeto quanto no projeto que cria o Conselho do IPSEMG, que é fruto do
mesmo processo. Arnbos são fundamentais e importantes. Mas o
comprornisso assumido pelo Governo, inclusive corn os trabalhadores do
IPSEMG, foi que ele mandaria os dois projetos - o que criava o Conseiho e
esse, que confere ao IPSEMG a competéncia para arrecadar e aplicar as
contribuicöes sociais -, para que a Casa apreciasse agora. De fato, os dois
projetos de lei do Executivo ja se encontram aqui, para a nossa apreciação.
Então, nesse sentido, vamos votar pela rnanutençäo do veto, mas,
evidenternente, trabalharernos pelo seu aperfeiçoamento e para aprová-los,
uma vez que são fruto dessa luta travada pelo IPSEMG e do trabaiho desta
Casa.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar, o Deputado Carlos
Pimenta.

o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sinto-me na
obrigaçào de fazer o encarninharnento desse veto, por ter participado,
juntamente corn os Deputados Sebastião Costa, Miguel Martini e Gilmar
Machado, da CPI que tratava dos problernas do IPSEMG em nosso Estado.

Foram 4 rneses de trabalho, fomos a vários outros Estados, chegarnos ate
ao Rio Grande do Sul a procura de urn modelo que pudesse atender ao nosso
IPSEMG.

Quero ressaltar a participacão decisiva dos trabaihadores, do Sindicato dos
Funcionários de Minas Gerais, na elaboracão desse grande trabaiho, que
culminou, alérn do relatório, na elaboracão de dois projetos. Urn deles é este
projeto, que trata da flexibilidade que o IPSEMG teria para gerir os seus
recursos, retirando-os do rnalfadado caixa Unico do Estado e podendo aplicá-
los dentro do Instituto. 0 outro 6 a criaçâo do Conselho Deliberativo, corn a

347
participacao dos funcionários.

Hoje, durante toda a tarde, participamos de urn esforço de entendirnento,
juntamente corn os Deputados Alberto Pinto Coelho, Rérnolo Aloise e nOs, da
Oposicao, corn a participacao do PSDB e do PFL, e chegarnos a esse
consenso, no sentido de darmos continuidade aos trabalhos legislativos, para
que tenharnos a oportunidade de apreciar os frutos desta Casa, que são os
quase 200 projetos que estão saindo das nossas cornissöes.

Faço rninhas as palavras do Deputado João Leite e curnprirnento o
Deputado Rogerio Correia, urna vez que não abrirernos mao, ern nenhurna
hipótese, de que tenharnos a oportunidade de apreciar urn projeto que, nas
palavras do Lider do Governo, já foi apresentado a Casa, rnas não o
recebernos, para que novarnerite possarnos trazer a tona a discussão do
IPSEMG.

E esta a posiçao do PSDB, do PFL, e, em norne do entendirnento, vamos
dar esse crédito, aprovando o veto do Sr. Governador, na certeza de que no
rnais curto espaço de tempo possa esta Assembléla Legislativa voltar
novamerite a discussão desse assunto, que é de vital irnportância para o
servidor pUblico do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

o Sr. Presiderite - Em votaçâo, o veto.
- Procede-se a votacão secreta por rneio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Arnilcar Martins - Anderson
Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Julio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pirnenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalrno Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêrnolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

0 Sr. Presidente - Votaram "sirn" 44 Deputados; votaram "não" 5
Deputados; houve 3 votos em branco, totalizando 52 votos. Está rnantido o
Veto Total a Proposiçao de Lei n° 14.028. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno Cinico, do Veto Total a Proposicão de Lei Complementar
n° 54.

U
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Questão de Ordem
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como pode ser visto, as

Deputados ja deixaram a Plenário, e, portanto, pedimos a V. Exa. que encerre
a reunião.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reuniâo extraordinária de amanhä, dia 8, as 9 horas, nos
termos do edital de convocação, bern como para a reunião ordinária, também
de amanhã, as 14 horas, corn a ordern do dia já anunciada. Levanta-se a
reu nião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 8/4/99

Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião -
Existéncia de "quorum" para discussâo - Discussão de Praposicães:
Prosseguirnento da discussâo, em turno Unico, do Veto Total a Proposicão de
Lei no 14.068; encerramento da discussào - Encerramento.

Comparecimento
- Cornparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durvai Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Alvaro Antonio - Ambrásio Pinto - AntOnio Andrade - Antonio JUlio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Elmo Braz - Fábio Avelar -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José
- João Leite - Joâo Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gancalves - Marcia Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Ragério Correia - Sebastião Costa -
Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl4min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniào. Sob a proteçâo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.
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1  Parte

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sern restriçOes.
21 Parte (Ordern do Dia)

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos termos do edital de
canvocacão, a Presidéncia vai passar A 21 Parte da reuniâo, corn a discussão
e a vatacâo da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniäo as

vetos as PraposiçOes de Lei n°s 13.901, 13.928, 13.979, 13.987, 13.991,
13.997, 14.000, 14.023, 14.028 e 14.060, em virtude de sua apreciação na
reuniao extraordinária reaiizada ontern, a noite.

Suspensâo da Reuniäo
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reunião por 5 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria
constante na pauta. Estâo suspensos as nossos trabalhos.

Reabertura da Reuniâo
o Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabaihos. A Presidência

verifica, de piano, que nâo ha nUrnero regimental para votaçào, mas que a ha
para a discussâo das rnatérias constantes na pauta.

Discussâo de PropasiçOes
o Sr. Presidente - Prosseguimenta da discussäo, em turno Unico, do Veto

Total a Proposiçäo de Lei n° 14.068. Não ha outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussäo.

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

"quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra a reunião, convocanda
as Deputadas para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia
já publicada.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOB RE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N O 1/99
As nave haras e quinze rninutos do dia onze de marco de mil navecentas e

noventa e nave, comparecem na Sala das CornissOes as Deputados Eduardo
Daiadier, Daimo Ribeiro Silva, Ermana Batista e AntOnio Roberta (substituinda
este ao Deputado AntOnio JUlio, par indicação da Lideranca do PMDB),
membros da supracitada Comissâo. Havendo nUmero regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputado Eduardo Daladier, deciara aberta a reunião e
informa que nãa ha ata a ser lida, par se tmatar da primeira reunião da
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Comissão, e que esta reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. A seguir, a Presidência
determina a distribuicão das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
aos Deputados e convida o Deputado Antonio Roberto para atuar como
escrutinador. Apurados Os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente Os
Deputados Eduardo Daladier e Ermano Batista, respectivamente, ambos corn
três votos. 0 Presidente "ad hoc" declara empossado como Vice-Presidente 0
Deputado Ermano Batista e passa-Ihe a Presidência. Em seguida, 0 Deputado
Ermano Batista empossa o Deputado Eduardo Daladier corno Presidente
desta Comissão. Ato continuo, o Deputado Eduardo Daladier retoma a
direção dos trabaihos e agradece a escolha de seu nome para presidir os
trabalhos da Comissão. Registra-se, neste momento, a chegada do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que é designado pelo Presidente relator da matéria, em
10 turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, informa aos membros da Comissão que a
prOxima reunião será convocada por via de edital, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 13 de abril de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Márcio Cunha.

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAçAO

As dez horas do dia trinta de marco de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados AmbrOsio Pinto, Eduardo
Brandão, Aliton Vilela e José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado ArnbrOsio Pinto, declara
abertos os trabaihos e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado AIlton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, 0
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao
das proposicOes sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. 0 Presidente
submete a votacão, cada urn por sua vez, os Requerirnentos n°s 84/99, do
Deputado José Alves Viana, e 87/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os
quais SãO aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabal hos.

Sala das ComissOes, 13 de abril de 1999.
Ambrósio Pinto, Presidente - José Henrique - AIlton Vilela.
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ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de marco de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Dinis Pinheiro, Paulo Piau, Rogerio Correia, Alvaro AntOnio, Dimas
Rodrigues, Mauro Lobo e George Hilton, membros da supracitada Cornissão.
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia esciarece
que a finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da Cornissão e,
na oportunidade, indaga se ha alguma sugestão ou proposicao a ser
apresentada. 0 Deputado Rogerio Correia, corn a palavra, apresenta cinco
requerimentos: no primeiro solicita seja convocado o Sr. Manoel Costa,
Secretário de Planejamento, para prestar informacOes sobre a destinação dos
recursos pertencentes aos Fundos Estaduais; nos outros quatro solicita o
seguinte, incluindo em todos os casos as memórias de cálculo: a Secretaria
da Educação todas as informaçOes referentes a movimentação financeira do
Fundo para Ensino Fundamental e Valorização do Magisterio - FUNDEFE -,
corn a discriminação da origern e da destinação de cada operacão, nos anos
de 1997 e 1998; a Secretaria de Planejamento todas as informaçoes
referentes a movimentação financeira dos Fundos de Desenvolvimento
administrados pelo BDMG, corn a discriminacào da origern e da destinação
de cada operacão, no ano de 1998; a Secretaria da Fazenda todas as
informacOes referentes a movirnentaçao financeira dos recursos vinculados,
transferidos pela União ao Estado, discriminando a origem e a destinação dos
recursos, nos anos de 1997 e 1998, especialmente a destinação dos recursos
que não foram utilizados para sua finalidade preestabelecida; e ainda todas
as informaçoes sobre a destinacão das despesas do Tesouro Estadual, nos
Ultimos seis meses do ano de 1998, discriminadas detalhadamente.
Subrnetidos a votaçao, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovados. 0 Deputado Alvaro AntOnio, corn a palavra, apresenta questão de
ordern indagando por que o assunto dos recursos vinculados não foi tratado
na Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria, que e permanente,
ao invés desse problema ser tratado numa CPI. 0 Presidente solicita ao
relator, Deputado Rogério Correia, que responda a essa questão pelo fato de
estar rnais informado a respeito do assunto. 0 relator presta os
esclarecirnentos necessários ao Deputado Alvaro AntOnio. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinéria,
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determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 8 de abril de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Rogério Correia - Paulo Piau - Alvaro Antonio -

Mauro Lobo - George Hilton - Dimas Rodrigues.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçA0

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas e quinze minutos do dia seis de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Márcio
Cunha, Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. 0 Presidente,
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião nos termos do § 3 do art.
125 do Regimento Interno e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda
a leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Ato continuo, a Presidente procede a leitura da correspondência: do
Corregedor da Assembléia Legislativa, Deputado Antonio JUlio; do Presidente
da Associaçao dos MunicIpios do Lago de Furnas- ALAGO- e da Sra. Marietta
Cavalcanti Coutinho. A Presidência informa que a presente reunião se destina
a ouvir o Sr. AntOnio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, que ira
prestar esciarecimentos a cerca do convênia celebrado entre a DER-MG e a
BR Distribuidora referente a aquisiçãa de lama asfáltica. 0 Presidente
suspende a reunião. As 11h20min., são reabertos os trabaihos corn a
presenca dos Deputados Marcia Cunha, Mauro Lobo e Miguel Martini.
Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 0 convidado,
juntamente corn seu Chefe de Gabinete, Sr. Haroldo Carlos da Costa, e corn
o Diretor JurIdico do DER-MG, Sr. Laura Pacheco de Medeiros Filho
comparecem a reunião e prestam as esclarecimentos necessários. Na fase
dos debates, fazem uso da palavra as Deputados presentes conforme cansta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos convidados e parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia - Miguel Martini.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE C0NSTITUIA0 E

JUSTIA
As quinze horas do dia seis de abril de mil novecentos e noventa e nave,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ermano Batista, AntOnio
JUlio, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Irani
Barbosa e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerirnenta do Deputado Irani Barbosa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelas membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a
reuniãa se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa a
recebimento das seguintes proposicOes, para as quals designa as relatores a
seguir citados: Projetas de Lei n°s 180/99 (Deputada Adelmo Carneiro Leãa);
179/99 (Deputada Paula Piau); 177 e 178/99 (Deputado Eduardo Daladier);
176/99 (Irani Barbosa); 175/99 (Deputada AntOnio JUlio); e 181/99 (Deputado
Ermana Batista). A Presidéncia informa que determinau a arquivamento de
requerimenta do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja elaborado
projeto de resolucãa sustando as efeitas do Decreto n o 40.305, em virtude de
perda do abjeto. A seguir, passa-se a fase de discussãa e votacão de
pareceres sabre proposicOes sujeitas A apreciaçãa do Plenária da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada urn par sua vez, são
aprovados pareceres que concluern pela canstitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 130/99 cam as Ernendas n°s 1 e 2
(relator: Deputado Antonio JUlia) e pela inconstitucionalidade, pela
antijuridicidade e pela ilegalidade do Prajeto de Lei n o 128/99 (relator:
Deputado Paula Piau). Os pareceres sabre as Projetas de Lei n°s 118 e
126/99 e a Projeta de Lei Complementar n° 2/99, tern sua apreciação adiada
em virtude de pedida de prazo farmulada pela relator. 0 parecer sabre a
Prajeto de Lei no 112/99 tern sua discussão adiada, em atencão a
requerimenta do Deputado Adelrna Carneira Leão. A seguir, recebem parecer
concluindo par sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade as Projetos
de Lei n°s 67 e 154/99; 157/99, corn a Ernenda n o 1; e 182199 na forma do
Substitutivo n o i; e recebe parecer concluindo par sua inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade a Projeto de Lei n° 127/99. Esses pareceres tern
sua discussão adiada, a partir de pedidos de vista deferidos pela Presidéncia.
O Projeto de Lei n° 136/99 é retirado da pauta ern atenção a requerirnento do
Deputado Agostinho Silveira. Passa-se a fase de discussão e vatação de
pareceres sabre proposicOes que dispensam a apreciação do Plenãrio da
Assembléia. Submetidos a discussão e votacão, cada urn par sua vez, são
aprovados pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 55/99 corn a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Adelmo Caneiro Leão); 59/99, este cam a Emenda n o i, 94 e
100/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 62 e 82/99, corn emendas que
receberam a n° 1; e 146/99 (relator: Deputada Eduardo Daladier); 79/99, corn
a Ernenda no 1, 98 e 99/99 (relator: Deputado AntOnio JUlio); 80, 86, 87, 95,
137 e 141/99 (relator: Deputado Paulo Piau). Passa-se a fase de discussão e
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votaçâo de proposicães da Comissão. Submetido a votacäo, é aprovado
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leáo, em que pede seja
solicitada a Secretaria da Casa Civil cOpia do parecer técnico sobre 0 Projeto
de Lei no 112/99, emitido pela Secretaria do Trabalho, da Assisténcia Social,
da Crianca e do Adolescente. Nos termos do art. 185 do Regirnento Interno, a
Presidência determina o envio do Projeto de Lei n° 128/99 ao Plenário, para
inclusäo do parecer em ordern do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reuniâo extraordinária a realizar-se no dia 8/4/99, as 15
horas, corn a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n°
182/99, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 8 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JUlio - Bené Guedes - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 1 ga REUNIAO ORDINARIA, EM 13/4/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Durval Angelo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 11 Fase (Expediente): Atas

- Questão de ordern; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
"quorum" para prosseguimento dos trabalhos - Correspondência: Oficios -
Fase (Grande Expediente): Apresentacäo de ProposiçOes: Proposta de
Emenda a Constituição no 12/99, do Deputado AntOnio Andrade e outros -
Projetos de Lei n°s 222 a 230/99 - Requerimentos n°s 180 a 193/99 -
Requerimentos dos Deputados Paulo Pettersen e outros, Maria Olivia e
outros, Edson Rezende e outros, AntOnio JUlio, Maria Olivia, Paulo Piau (2),
Agostinho PatrUs, Luiz Fernando, Maria José Haueisen (2), Adelmo Carneiro
Leäo, Bilac Pinto, César de Mesquita (4), Edson Rezende e Durval Angelo -
ComunicaçOes: CornunicacOes das ComissOes de Turismo, de Administraçao
PUblica, de Direitos Humanos, de SaUde e de Transporte e dos Deputados
Wanderley Avila (2) e Alencar da Silveira JUnior - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados AntOnio Andrade, Maria Tereza Lara, Hely
TarquInio, AntOnio Carlos Andrada e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Ease: Abertura de lnscriçOes - Questão de ordem; chamada para
verificação de "quorum"; existéncia de nUmero regimental para
prosseguimento dos trabaihos - DecisOes da Presidéncia (7) - Designacäo de
Comissöes: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicacão do
Titular da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - Leitura de
ComunicacOes - Despacho de Requerirnentos: Requerimentos dos
Deputados Maria Olivia e outros, Edson Rezende e outros, Agostinho PatrUs,
Bilac Pinto, César de Mesquita (4), AntOnio JUlio, Maria Olivia, Adelmo

E Carneiro Leão, Luiz Fernando e Paulo Piau; deferimento - Votação de
0 Requerimentos: Requerirnento do Deputado Paulo Piau; aprovação - Questão

de ordem - Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; aprovacâo;
C verificação de votacão; ratificaçao da aprovação - Requerimento da Deputada

Maria José Haueisen; aprovaçäo - Questäo de ordem - Requerimentos dos
Deputados Edson Rezende e Durval Angelo; aprovação - Requerimento do

0 Deputado Paulo Piau; deferirnento; discurso do Deputado Sebastiäo Costa -
Questão de ordern - Requerimento n° 9/99; discurso do Deputado Sebastiao
Costa; questao de ordem; discurso do Deputado Amilcar Martins - 2a Fase:
QuestOes de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existéncia de
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nümero regimental para votação - Discussão e Votação de Proposiçöes:
Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposicão de Lei Complementar no
54; questães de ordem; suspensão e reabertura da reunião; discurso do
Deputado Antonio Carlos Andrada; questoes de ordem; charnada para
recomposição de "quorum": inexistência de nürnero regimental para
prosseguirnento dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Diizon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adeirno Carneiro Leão - 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 Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djairna Diniz - Edson Rezende - 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 Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - 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 - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues
- Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUrnero 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 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das três reuniOes anteriores.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio, procede a leitura das atas das trés

reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Questão de Ordern

O Deputado Hely TarquInio - Solicito a recornposicào de "quorum", porque,
de piano, percebemos que não ha nUrnero para a continuacão dos trabaihos.
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O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que se proceda a chamada

para a recornposição de "quorum", para que possamos dar prosseguimento
aos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a charnada 32 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a continuaçao dos trabaihos.
Correspondéncia

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1 1-Secret6rio, lé a seguinte correspondéncia:
OFICIOS

Do Sr. Francisco Javier Leza Bourman, COnsul Honoraria da Espanha,
encarninhando cOpia da publicação "El Sisterna Fiscal", sobre o regime
tributário espanhol.

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
dando a Casa ciência de que, na sessäo plenária de 3/2199, essa code
decidiu negar provimento ao Recurso de Revisão n° 470402, interposto por
Nestor Francisco de Oliveira, ex-Presidente da Cornpanhia de Processamento
de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE. (- Distribuidos a
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, solicitando a esta Casa
que autorize o funcionário Pedro Carlos Garcia Costa a fazer uma exposição
sobre as problemas do garimpo em Minas Gerais a equipe dessa Pasta.

Do Sr. George Morals, Deputado a Assembléia Legislativa de Goiás,
solicitando cOpia de todos os projetos de lei aprovados por este Poder em
1999.

Do Sr. Luiz Gonzaga de Souza, Presidente da Cârnara Municipal de Passa-
Tempo, informando a composicão da Mesa Diretora dessa Cârnara para 0
biênio 1999-2000.

Do Sr. Fernando Antonio Franca Pádua, Gerente Regional da Agéncia
Nacional de Telecom unicacOes - ANATEL -, agradecendo convite para

0 reunião da Comissão de Defesa do Consumidor a respeito do serviço
0 telefOnico internacional denominado "telessexo". (- A Comissão de Defesa do
0 Consumidor.)

Do Sr. Antonio Carlos Ramos Pereira, Presidente da BHTrans,
encaminhando, em atencão a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, cOpia

0 da legislação regulamentadora da emissão e da comercialização de vales-
transporte. (- Anexe-se ao Requerimento s/n 0 do Deputado Dinis Pinheiro.)

Do Sr. Luiz Henrique Nogueira Gesualdi, Assessor JurIdico da Prefeitura
Municipal de Recreio, solicitando a envio de cOpias das emendas 6
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Constituição do Estado.
Dos Srs. José Fábio S. Gonçalves e Marcos Terrinha, Diretores da

Associaçâo Sindical dos Servidores da Secretaria de Estado da Justica e de
Direitos Humanos de Minas Gerais, manifestando-se favoravelmente a
aprovacão do Projeto de Lei n o 182199. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
182/99.)

Do Sr. José Oswaldo Pacheco Moraes, Gerente de Relaçães corn o Cliente
da TELEMIG Celular, comunicando, em atencão a requerimento do Deputado
Chico Rafael (instalação do serviço de telefonia môvel celular no MunicIpio de
Campanha), que o referido municIplo não está incluldo nos pianos de
expansão da empresa para este ano. (- Anexe-se ao Requerimento s/n 0 do
Deputado Chico Rafael.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçöes

O Sr. Presidente - 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 EMENDAA C0NsTITuIcA0 N o 12/99

Modifica o "caput" do art. 23 do Ato das Disposicöes Constitucionais
TransitOrias da Constituição Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 23 - Os policiais civis bacharéis em Direito que prestam servicos como

Delegados Especiais de Poilcia, corn os vencimentos e as vantagens da
classe inicial da carreira de Delegado de PolIcia I, passam a integrar o quadro
efetivo de Delegado de Carreira.

§ 10 - Os servidores de que trata este artigo farão jus a promoçâo na
carreira por merecimento e antigüidade.

§ 20 - Mantido o texto constitucional.
Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
Antãnio Andrade - Djalma Diniz - César de Mesquita - Maria Tereza Lara -

Marcia Kangussu - Hely Tarqüinio - João Batista de Oliveira - Alencar da
Silveira Junior - AmbrOsio Pinto - Sebastiäo Costa - Mauro Lobo - Bené
Guedes - Rogerio Correia - Marcelo Gonçalves - Luiz Fernando - Dimas
Rodrigues - Maria Olivia - Dalmo Ribeiro Silva - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Cabo Morals - Arlen Santiago - José Alves Viana - Olinto
Godinho - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Agostinho Silveira.

Justificação: Reapresentamos proposta de emenda a Constituição idêntica
a de n° 59/98, de autoria do ex-Deputado Paulo Schettino e outros, por
entender ser ela de incontestável justiça.
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Os servidores policlais civis bacharéis em Direito que se encontram em

exercicio na funcão de Delegados Especiais de PolIcia desde a promulgaçäo
da Constituição mineira foram amparados peio disposto no art. 23 do Ato das
Disposiçoes Constitucionais TransitOrias.

Todavia, esse preceito constitucional veda-Ihes a possibilidade de
progressão na carreira por meio do instituto da promoçao, uma vez que não
são reconhecidos como titulares do cargo de Delegados Especiais, atividade
inexistente na estrutura orgànica da Secretaria da Segurança Püblica.

Como esses servidores vém cumprindo os encargos próprios dos titulares
dos cargos de Delegados de PolIcia de carreira, corn todas as suas
atribuiçöes, onus, riscos e sacrifIcios, em periodo nunca inferior a dez anos,
observa-se que eles estão sendo vItimas de grande injustiça. Nada mais
coerente do que atribuir a esses abnegados servidores o tratamento a que
fazem jus, possibilitando-Ihes a integraçao a carreira a qual se dedicam ha
tanto tempo e a merecida ascensão funcional, pelos critérios de merecimento
e antigüidade.

Essa situação anOmaia contempla urn nümero reduzido desses
profissionais, e, em face do que dispOe a Constituicão Estadual, a solucão
pleiteada não acarretaria prejuizo a ninguém nem aumento de despesas.

- A Comissão Especial para parecer, nos termos do art. 201, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 222/99
Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa Companhia de Agua e

Esgoto da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a coristituir ernpresa pUblica,

vinculada a Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas, sob a
denominação de Companhia de Agua e Esgoto da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, para pianejar, impiantar, operar e explorar os servicos de
água, esgoto e lixo na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Parágrafo Unico - A empresa seré constituida sob a forma de sociedade
anônima, corn sede e foro no Municipio de Belo Horizonte e prazo de duração
indeterminado.

Art. 21 - A empresa Companhia de Agua e Esgoto da Região Metropolitana
de Belo Horizonte reger-se-á pelo disposto na Lei Federal n° 6.404, de 15 de
dezembrode 1976.

Parágrafo unico - A administração da empresa será exercida pelo Conseiho
Administrativo e pela Diretoria Executiva.

Art. 30 - 0 capital social da empresa Companhia de Agua e Esgoto da
Região Metropolitana de Belo Horizonte seré de R$1.500.000,00 (urn milhão e
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quinhentos mil reais), dividido em acöes ordinárias norninativas.

Art. 41 - 0 Estado terá a titularidade do percentual das açöes corn direito a
voto que Ihe assegure o controle da empresa Comparihia de Agua e Esgoto
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 50 - Somerite poderá ser acionista da empresa Companhia de Agua e
Esgoto da Regiäo Metropolitana de Belo Horizonte a pessoa jurIdica de direito
pblico interno.

Art. 60 - Na implantacão da empresa a que se refere esta lei, será aberto
prazo para que os rnunicIpios da RMBH subscrevam parcela do capital social
näo subscrita pelo Estado.

Paragrafo ünico - A participacão societária dos municIpios a que se refere o
"caput" deste artigo observará os critérios de proporcionalidade fixados no
estatuto social da empresa.

Art. 70 - A expansão da rede de água e esgoto será realizada de acordo
corn o planejarnento urbano integrado.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a praticar Os atos necessários
para receber, em doacão, os bens móveis e irnôveis e, por meio de
transferéncia, os recursos humanos e os direitos de propriedade da COPASA-
MG dos rnunicIpios membros da RMBH, indispensáveis a consecucão dos
objetivos da empresa Companhia de Agua e Esgoto da Regiäo Metropolitana
de Belo Horizonte.

§ 1 0 - 0 recebimento da doaçäo a que se refere o "caput" deste artigo fica
condicionado a garantia de repasse, pelo Estado e pela COPASA-MG, dos
recursos financeiros necessários a manutencão e a operação do sistema de
água e esgoto da RMBH no que se refere a foiha de pagarnento dos
empregados transferidos, al incluldos os encargos sociais e os demais
benefIcios sociais e trabaihistas incidentes.

§ 20 - Após a constituição da empresa Companhia de Agua e Esgoto da
Regiao Metropolitana de Belo Horizonte e a aprovação de seu estatuto social,
os atos necessários ao recebimento da doaçäo a que se refere o "caput"
deste artigo serão realizados pelos administradores da ernpresa.

Art. 90 - Para atender as despesas decorrentes da execucão desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ate o limite de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 11 - Revogam-se as disposicöes em contrárto.
Sala das ReuniOes, de abrit de 1999.
Irani Barbosa
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Meio Ambiente e de
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Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 223/99
Autoriza o Poder Executivo a doar a Associacäo dos Pais e Amigos dos

Excepcionais de Perdizes o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associação dos Pais e

Amigos dos Excepcionais de Perdizes o imOvel constituldo de urn terreno corn
40m x 76m e suas benfeitorias, situado nesse municIpio, registrado sob o no
11.884, a fis. 135 do livro 3N, no CartOrio de Registro de lmOveis da Comarca
de Araxá.

Parágrafo Unico - 0 imãvel descrito neste artigo destina-se a construção da
sede da APAE de Perdizes.

Art. 21 - 0 imável de que trata esta lei reverterá ao patrirnônio do Estado se,
findo o prazo de trés anos contados da lavratura da escritura püblica de
doaçao, nâo the tiver sido dada a destinaçâo prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Anderson Adauto
Justificacäo: 0 imóvel a que se refere este projeto de lei foi havido pelo

Estado por doacâo da diretoria do Posto de Higuene de Perduzes e,
posteriormente, cedido a Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -, corn sede nesse municipio, por meuo de contrato de cessão de uso.

Atualmente, no imOvel está funcionando a referida Associaçao, mas em
condiçöes ruins, devido a precariedade do prédio. Todas as tentativas de
construcao da nova sede da entidade foram em vão pelo fato de a escritura
do terreno nâo estar em seu nome.

Esta proposiçào visa a autorizar o negOcio juridico em causa para que a
donatária continue exercendo suas atividades no local e, edificando novas
instalaçöes, possa expandir e diversificar o servico assistencial que tao bern
oferece aos moradores de Perdizes.

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa para a
aprovaçào desta iniciativa.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Fiscalizaçäo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI NO 224/99
Obriga os servidores das detegacias de polIcia a informar as vitimas de
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estupro sobre o direito de aborto legal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os servidores das delegacias de polIcia, no ato do registro policial,

ficam obrigados a informar as muiheres vitimas de estupro que, caso venham
a engravidar, poderão interromper, legalmente, a gravidez, conforme
determina o art. 128 do COdigo Penal.

Parágrafo ünico - As delegacias fornecerão, no ato do registro policial, a
relação das unidades hospitalares ptiblicas, corn os respectivos endereços,
aptas a realizar a referida interrupção de gravidez.

Art. 20 - 0 aborto será realizado por medico e precedido do consentimento
da gestante ou, quando incapaz esta, de seu representante legal.

Art. 31 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias a partir de sua publicacão.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execuçäo desta lei correrão a conta de
dotaçoes orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 60 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de abril de 1999.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Direitos Humanos e

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

PROJ ETO DE LEI N o 225/99
Declara de utilidade püblica a Sociedade Congregacäo Missionária, corn

sede no Municiplo de Contagem.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade Congregaçâo

Missionária, corn sede no MunicIpio de Contagem.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de abril de 1999.
Rogério Correia
Justificação: A Sociedade Congregaçao Missionária, situada na regiäo do

Riacho das Pedras, em Coritagern, no decorrer dos ültirnos 14 anos,
desempenhou valiosos trabalhos não sO espirituais, mas tarnbém em nivel
social. Devido ao seu compromisso de evangelizacáo e organizacão, muitos
foram os projetos que desenvolveu em favor de diversas comunidades.

No inIcio dos anos 90, desenvolveu urna das mais irnportantes campanhas
de solidariedade da região, quicá do nosso municipio: o assentamento de

363
cerca de 129 famIlias que ocupavam urn terreno próximo ao Residencial
Santa Cruz (Tijolinho), construindo casas nos Bairros lpê Arnarelo e Perobas
H.

Hoje, vem realizando grande trabaiho social corn famIlias carentes dos
Bairros Riacho, Vera Cruz e Inconfidentes e suas respectivas vilas, corn
doacoes de roupas, alimentacão e rernédios, essencialmente ao Asilo Santa
Clara. Trabaiha corn jovens viciados em drogas que querern sair do mundo da
dependência quImica. Efetivarnente, está construindo o velôrio do Bairro
Riacho, uma reivindicacão antiga das cornunidades e do Santuário Nossa
Senhora Aparecida.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exarne prelirninar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 226/99
Estabelece normas para a organizaçäo do Quadro de Pessoal das Escolas

Estaduais e dá outras providências.
CapItulo I

Disposiçoes Preliminares
Art. 1° - 0 Diretor ou Coordenador de Escola organizará o Quadro de

Pessoal da Escola Estadual corn base na Lei n° 9.381, de 18 de dezembro de
1986, e nos critérios estabelecidos nesta lei.

Art. 20 - Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, a escola estabelecerá
critérios complernentares para a organizaçao do Quadro de Pessoal.

Parágrafo Unico - Os critérios cornplernentares, que vigorarão durante todo
O ano letivo, apOs aprovacâo pelo Colegiado e registro em ata, serão
cornunicados a Superintendéncia Regional de Ensino e amplarnente
divulgados junto a comunidade escolar, antes do inIcio do ano letivo.

Capitulo II
Das Atribuiçães de Turrnas e de Aulas em Caráter ObrigatOrio

Art. 30 - As turmas e aulas seräo destinadas aos Professores e aos
Regentes de Ensino eletivos ou estáveis que tenham vaga assegurada na
escola.

Parágrafo Unico - Entre Os servidores estáveis, incluem-se o Professor e o
Regente de Ensino corn processo de estabilidade constitucional em
tramitaçao, ficando o seu aproveitamento condicionado a apresentacão dos
documentos necessários para o pronunciarnento final da Secretaria de Estado
de Recursos Hurnanos e Administracâo, quanto a sua estabilidade.

Secao I
Das Aulas em Caráter ObrigatOrio

2
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Art. 41 - Na distribuiçäo das aulas, Os cargos e as funcöes püblicas serão
constituidos observando-se:

I - o conteüdo e o nIvel do cargo ou da funçâo püblica;
II - o lirnite da carga horária obrigatória de cada cargo ou funcäo pblica.
Art. 51 - As aulas de urn rnesmo conteido e nIvel que, por exigência

curricular, ultrapassem o lirnite de dezoito horas sernanais, serão assumidas
obrigatoriamente pelo professor, corn rernuneração adicional.

§ 1 1 - As aulas de que trata o "caput" deste artigo não poderão ser
atribuldas mediante designacão para função püblica.

§ 20 - A carga horária do Professor regente de turrna que exceda a dezoito
horas sernanais deverá ser cornputada corno exigência curricular.

Art. 61 - 0 Professor em cujo cargo constar titulação em mais de urn
conteüdo ou titulação em area de estudos deverá optar por urn dos
conteüdos, do rnesmo nIvel de ensino.

Parágrafo Unico - Näo havendo aulas do rnesmo conteüdo em nümero
suficiente para a composicâo do cargo, o Professor assurnirá, no mesmo nivel
de ensino e ate o limite de dezoito horas sernanais, aulas do outro conteüdo
da titulaçào ou da area de estudos.

Art. 71 - 0 Professor cujo cargo não pôde ser constituldo na forma indicada
nos arts. 40 e 60 desta lei será aproveitado, sucessivamente e ate o seu
remanejarnento, em uma das seguintes situaçöes:

- regéncia de aulas de outro conteüdo para o qual possua habilitacão
especifica;

II - regência de aulas do conteOdo de seu cargo em nIvel diferente de
ensino;

III - regência de aulas de conteüdo afim, no mesmo nIvel de ensino ou em
nivel diferente;

IV - substituicão, na própria escola, de aulas do mesmo conteüdo ou de
conteCdo afim, ainda que em nivel diferente de ensino;

V - atividades de recuperaçäo de alunos.
Parágrafo ünico - Para o aproveitarnento nas situacães previstas nos

incisos H a IV deste artigo exigir-se-á que o Professor esteja autorizado a
lecionar nos termos da Iegislação especIfica.

Seçào II
Da Arnpliacao da Carga Horária ObrigatOria

Art. 81 - Após a composição de todos os cargos e funçöes pCiblicas de
docência da escola no limite da carga horária obrigatória, haverá ampliacäo
de carga horária inferior a dezoito aulas semanais, ate esse limite, sempre
que surgirem aulas disponiveis, em cargo vago:
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- do Professor e do Regente de Ensino habilitado, eletivo,

obrigatoriarnente;
II - do Professor e do Regente de Ensino habilitado, estabilizado corn tItulo

declaratãrio, mediante opcão formalmente manifestada.
§ 1 1 - Em qualquer dessas hipôteses, a ampliaçao somente poderá ocorrer

se as aulas tiverern o mesmo conteádo e estiverem no nIvel do cargo ou da
funco pUblica e na mesma escola onde o servidor estiver lotado.

§ 20 - A ampliação da carga horária de que trata este artigo far-se-6
mediante publicação de ato próprio.

§ 30 - Durante o ano letivo, a ampliação da carga horária do Professor
somente poderá ocorrer se este permanecer corn as turmas que Ihe forem
atribuldas anteriormente.

CapItulo III
Da Atribuição de Turmas e de Aulas em Caráter Facultativo

Art. 90 - Aplicado o disposto no artigo anterior, as turmas e aulas ainda
remanescentes deverâo ser atribuldas ao ocupante de cargo eletivo de
Professor ou de Regente de Ensino, mediante:

I - dobra de turno nos quatro anos de escolaridade do ensino fundamental e
da educação infantil (pré-escolar), quando se tratar de Regente de Turma P1,
P2 e P4 não titulado;

II - aulas em caráter facultativo, nos quatro ültirnos anos de escolaridade do
ensino fundamental e do ensino rnédio, quando se tratar de Regente de
Aulas.

§ 1 1 - Aplica-se o disposto neste artigo também nos casos de substituicão.
§ 20 - As aulas em caráter facultativo serão atribuidas no mesmo conteCido

e nIvel do cargo do Professor.
§ 30 - Quando se tratar de substituiçâo, nâo havendo Professor do mesmo

conteüdo, as aulas poderâo ser atribuldas, mediante designação, a Professor
de outro conteüdo, desde que habilitado.

Art. 10 - E vedada a atribuicâo de dobra de turno e de aulas em carater
facultativo a Professor ou a Regente de Ensino:

I - que corneter uma das transgressães especificadas no Titulo XI da Lei no
7.109, de 13 de outubro de 1977;

- que estiver incurso em processo administrativo ou que tenha sofrido
penalidades nos termos do TItulo VIII da Lei n o 869, de 5 de juiho de 1952;

III - preso ou corn prisáo preventiva decretada;
IV - cujo desempenho tenha sido considerado pedagogicamente

insatisfatôrio, após avaliacão, conforme critérios estabelecidos pela escola e
aprovados pelo Colegiado, no ano letivo anterior.
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Art. 11 - A dobra de turno e as aulas em caráter facultativo assumidas pelo
Professor ser-lhe-ão asseguradas, durante o ano letivo, exceto se ocorrer:

- red ucâo do nümero de turmas ou de aulas;
II - retorno do titular quando se tratar de substituicào, hipOtese em que será

dispensado o substituto;
Ill - desistência formalmente expressa;
IV - movimentaçäo ou afastamento por licenca não remunerada;
V - provimento do cargo.

CapItulo IV
Da Designacão para Funçâo PiibHca

Art. 12 - Após o aproveitamento de todos os servidores efetivos da escola e
da atribuição de dobra de turno e de aulas em caráter facultativo e da
ampliaçäo da carga horária obrigatOria, persistindo a necessidade de pessoal,
poderá haver, para cargo vago ou em substituição, designacäo em caráter
temporário para funcâo püblica de:

- Professor;
II - Supervisor PedagOgico:
a) para atendimento a turmas dos quatro primeiros anos da escolaridade do

ensino fundamental;
b) para atendimento a turmas dos quatro 61timos anos de escolaridade do

ensino fundamental e do ensino médio, quando se tratar de escola que
desenvolva projetos, para cujo acompanhamento a presenca do especialista
seja indispensável;

III - Orientador Educacional, no ensino fundamental e no ensino médio;
IV - Ajudante de Servicos Gerais.
Art. 13 - Fica assegurada, ao servidor corn processo de estabilidade

constitucional em tramitacão, designacão para a funçâo püblica que exercia
em 5 de outubro de 1998, obedecido o disposto no parágrafo Onico do art. 3°
desta lei.

Paragrafo ünico - No caso de Professor Regente de Aulas, a designacão de
que trata este artigo será para a mesmo conteüdo curricular e corn a mesma
carga horária da funçâo pUblica que exercia naquela data.

Art. 14 - Nas escolas onde haja Professor para substituicão eventual de
docente, não poderá ocorrer designacão para funcâo püblica, para periodo
igual ou inferior a dez dias letivos, exceto se a Professor nessa função se
encontrar em substituiçào a outro docente.

Art. 15 - 0 servidor designado em caráter de substituição será mantido
quando ocorrer prorrogaçäo do afastamento do substituldo, ainda que por
motivo diferente ou pot vacância do cargo, desde que o periodc

367
compreendido entre uma e outra designação nâo ultrapasse o limite de cinco
dias letivos.

Seçäo I
Do Processo de Seleçao

Art. 16 - Cabe a escola elaborar, antes do iniclo do ano letivo, cronograma
anual contendo data, local e horário para comparecimento e seleçâo de
candidatos a designação para funçao püblica.

§ 1 0 - 0 cronograma anual será amplamente divulgado junto a comunidade
escolar e permanecerá afixado na escola, em local visivel e de fácil acesso,
durante todo a ano letivo.

§ 20 - Sempre que ocorrerem vagas, a escola fará sua divulgacão mediante
edital, a set fixado junta ao cronograma anual, em dias Uteis, corn
antecedência minima de setenta e duas horas.

Art. 17 - A classificação dos candidatos que comparecerem nas datas
fixadas no cronograma anual será processada pelo Diretor ou pelo
Coordenador da escola, obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- candidato aprovado em concurso pUblico estadual, ja homologado, para
cargo correspondente a funçâo que pleiteia, e ainda näo nomeado, na
seguinte ordem:

a) classificado para a localidade, obedecida a ordem de classificaçãa;
b) classificado para outra localidade, obedecida a ordem de pontos obtidos;
II - candidato portador de registro profissional especifico - ("F" - "L" - "LC" -

"LP" ou "E") ou de diploma registrado;
III - candidato portadar de registro especIfico "D" ou "5";
IV - portador de diploma registrado de curso de Magisterio de Ensino

Fundamental - Professor dos quatro anos iniciais de escolaridade - ou de
curso equivalente, se candidato a regência de turma desse nIvel, do ensino
supletivo e da educacao infantil;

V - candidato habilitado, obedecida a ordem do Grupo de Classificacäo,
conforme dados registrados no Certificado de Avaliacão de TItulos - CAT -;

VI - candidato incluldo na categoria de autorizado a lecionar, obedecida a
0 ordem do Grupo de Classificaçäo, conforme dados registrados no CAT.
C
	

§ 1 0 - Quando se tratar de candidato portador de comprovante de matrIcula
e frequência em curso de habilitaçâo especifica, deverá ser dada prioridade
ao candidato que estiver cursando o perioda mais avancado.

§ 21 - No caso de se apresentar mais de urn candidato posicionado no
( mesmo grupo de classificação, a desempate será feito corn base nos critérias

camplementares estabelecidos pela escola e aprovados pelo Colegiado,
dando-se prioridade ao candidato que cornprovar maior tempo de serviço
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pibIico estadual na referida escola, no conteUdo ou na função a que esteja
concorrendo.

§ 31 - A classificação de candidato para a função de Professor em
ConservatOrio Estadual de Müsica será processada corn base no nimero de
pontos obtidos corn a aplicaçâo de critérios previstos no Anexo I desta lei,
dispensada a exigéncia do CAT.

§ 40 - A classificacäo de candidatos para a função pUblica de Ajudante de
Serviços Gerais será feita observando-se o critério de major tempo de
exercicio na funcão, no servico pCiblico estadual na escola, prioritariamente,
condicionada a permanência do servidor a avaliação de desempenho.

Secäo I!
Da Designacão

Art. 18 - A designacão far-se-6 mediante a apresentaçao, pelo candidato,
dos seguintes documentos:

- na educacâo infantil (pré-escolar) e nos quatro primeiros anos de
escolaridade do ensino fundamental:

a) comprovante de aprovaçâo em concurso püblico;
b) diploma registrado de curso de Magistério do 1° Grau ou certificado de

registro profissional;
c) CAT, nos demais casos;
II - nos quatro ültimos anos de escolaridade do ensino fundamental e do

ensino médio:
a) registro profissional ou diploma registrado;
b) CAT, nos demais casos;
Ill - documento de identidade;
IV - comprovante de estar em dia corn as obrigacöes eleitorais;
V - comprovante de estar em dia corn as obrigacoes militares, para

candidato do sexo masculino que näo o tenha apresentado quando do
requerimento do CAT;

VI - credenciamento expedido pela autoridade religiosa corn jurisdição na
localidade, para candidato a regência de aulas de Ensino Religioso nos quatro
tiltimos anos de escolaridade do ensino fundamental e do ensino rnédio;

VII - comprovante de homologacão dos exames pré-admissionais (Relatório
de Exame Medico - REM -);

VII - declaraçäo de acUmulo ou näo de cargos e funçoes, abonada por dois
servidores estaduais;

IX - comprovante de inscrição no PIS/PASEP, quando for o caso;
X - comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas - CIC/CPF.
Art. 19 - A designaçäo será formalizada mediante publicaçao do ato no
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"Minas Gerais".

§ 10 - Os dados para a designacâo serão registrados em formulário próprio,
assinado pelo servidor e pelo Diretor ou pelo Coordenador da escola.

§ 20 - A data de inIcio da designacão deverá corresponder ao primeiro dia
de exercIcio do servidor, não podendo o término ultrapassar o fim do ano civil.

Art. 20 - A designação para a funcão pCiblica de Professor, observado o
limite de dezoito aulas semanais e considerada a hipótese de acréscimo por
exigência curricular, poderá ocorrer para ate trés conteüdos curriculares,
desde que:

- a designaçào seja para o mesmo nivel de ensino e na mesma escola;
II - o candidato seja habilitado ou esteja autorizado a lecionar os conteUdos

objeto da designacäo.
Parágrafo ünico - A designação para duas funçöes püblicas de Professor

Regente de Aulas nâo poderá ultrapassar o limite de trés conteüdos, nas
duas situacães.

Secäo Ill
Da Dispensa

Art. 21 - A dispensa do servidor designado para funçao püblica será feita
pela mesma autoridade que efetuou a designacão, podendo ocorrer a pedido
ou de oficio.

Art. 22 - A dispensa será formalizada mediante publicacão de ato no "Minas
Gerais".

§ 1 1 - Os dados para a dispensa seräo registrados em formulário próprio,
assinado pelo servidor e pelo Diretor ou pelo Coordenador da escola.

§ 21 - 0 Diretor ou o C000rdenador da escola deverá comunicar a dispensa
ao ôrgão responsável pelo processamento do pagamento de pessoal, no
prazo máximo de trés dias a contar do afastamento do servidor, registrando-
se as informaçoes pertinentes no Quadro Informativo cargo/funcâo püblica, no
mesmo prazo.

Art. 23 - 0 servidor dispensado a pedido somente podera ser novarnente
designado, no mesmo municIpio, decorrido o prazo de sessenta dias da
dispensa.

Paragrafo Unico - 0 periodo de caréncia previsto neste artigo não se aplica
as situacoes em que a dispensa ocorra por motivo reconhecidamente
just ificável.

Art. 24 - A dispensa de ofIcio do servidor dar-se-á quando se caracterizar
uma das seguintes situacöes:

- reduçâo do nUmero de aulas ou de turmas;
11 - provimento do cargo;
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Ill - retorno do titular antes do prazo previsto;
IV - alcance, més a mês, durante a designacão, do limite de faltas superior

a dez por cento da carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
V - transgressão ao disposto nos arts. 217 da Lei n° 869, de 1952, 173 da

Lei n° 7.109, de 1977;
VI - designacão em desacordo corn a legislacão vigente, por

responsabilidade do sisterna;
VII - designacäo em desacordo corn a Iegislacão vigente, por

responsabilidade do servidor;
VIII - ampliaçâo da carga horária básica ate dezoito aulas de Professor

efetivo;
IX - arnpliação da carga horária do servidor designado, sem prejuIzo das

aulas ja assumidas por ele anteriormente;
X - desempenho que não recomende a permanência, apOs avaliaçäo feita

pela escola e referendada pelo Colegiado.
§ 1 0 - A dispensa prevista nos incisos I e I1 deste artigo recairá sempre em

servidor designado para cargo vago.
§ 20 - Na hipOtese de haver mais de urn servidor designado para cargo

vago, a dispensa a que se refere o parágrafo anterior obedecerá a critérios
estabelecidos e amplamente divulgados pela escola.

§ 30 - A dispensa prevista nos incisos I, II, UI, VI, VIII, e IX nâo impede nova
designacâo do servidor.

§ 40 - 0 servidor dispensado de oficlo em virtude de uma das hipóteses
previstas nos incisos IV, V, VII e X deste artigo somente poderá ser
novamente designado decorrido o prazo de urn ano da dispensa.

CapItulo V
Das Funçoes de Magistério

Secão I
Da Vice-Direcao

Art. 25 - A função de Vice-Diretor será exercida por servidor do Quadro do
Magistério indicado pelo Diretor da escola, obedecidos os seguintes critérios:

I - ser ocupante de cargo efetivo do Quadro do Magistério ou detentor de
funcão piblica estável, também do Quadro do Magisterio PibIico Estadual,
Iotado na própria escola;

II - contar, no mInimo, dois anos de servico, ininterruptos ou não, prestados,
a qualquer tempo, na escola estadual em que pretender exercer a função;

a) comprovada a inexistência de candidato que atenda a esse critério,
poderá ser indicado servidor corn menos de dois anos na escola;

III - ter habilitacâo especIfica em Pedagogia!Administracão Escolar em nIvel
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de licenciatura plena, no caso de escola que ministre ensino médio,
Iicenciatura de curia duraçâo, se tratar de escola que ministre educação
infantil (pré-escolar) e ensino fundamental;

a) comprovada a inexisténcia de candidato que atenda ao critério do inciso
anterior, poderá ser indicado candidato qualificado em curso de nIvel:

1) médio - Magistério de Ensino Fundamental, Professor dos quatro anos
iniciais de escolaridade, quando se tratar de candidato a funcào em escola de
educacão infantil e nos quatro prirneiros anos de escolaridade do ensino
fundamental;

2) superior - corn Iicenciatura de curia duração, quando se tratar de
candidato a funçäo em escola que atenda aos quatro ültimos anos de
escolaridade do ensino fundamental;

3) superior - corn licenciatura plena, quando se tratar de candidato a funcão
em escola de ensino médio.

IV - comprovada a inexisténcia de servidor que atenda aos critérios
estabelecidos, poderá ser indicado candidato designado, obedecidos os
mesmos critérios.

Parágrafo ünico - Na inexistência de candidato que atenda aos critérios
deste artigo, poderá ser indicado servidor autorizado a lecionar no nIvel de
ensino ministrado pela escola estadual em que pretenda exercer a Vice-
Direçao.

Art. 26 - 0 Vice-Diretor cumprirá carga horária de trabalho de vinte e quatro
horas semanais na funcäo.

§ 1 0 - Na quantificacào de Vice-Diretores, serâ observado 0 critério de urn
Vice-Diretor por turno, considerando-se turno o minimo de oito turrnas no
mesmo horário de funcionamento.

§ 2° - Nas escolas que contem corn quarenta e cinco ou mais turmas
poderá ser autorizado mais urn Vice-Diretor.

§ 3° - Nos CESUs poderá ser autorizado apenas urn Vice-Diretor.
Art. 27 - Quando se tratar de ocupante de dois cargos de magisterio ou de

0 Especialista de Educaçao corn quarenta horas, a funçâo de Vice-Diretor
C poderá ser exercida pelos dois cargos, em dois turnos, caso a escola
C cornporte.

CapItulo VI
Disposiçoes Finais

Art. 28 - 0 ocupante de cargo de Supervisor PedagOgico ou de Orientador
Educacional, em regime de quarenta horas sernanais de trabalho, ocupará
duas vagas da funçao respectiva.

Paragrafo iinico - 0 servidor de que trata este artigo, se em exercIcio em
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escola onde haja vaga suficiente para seu aproveitamento, deverá
complementar sua carga horária de trabaiho em outra escola da localidade.

Art. 29 - 0 Professor promovido por acesso deverá manifestar, junto a
escola onde tern exercicio, nos meses de outubro e novembro, opção por
uma das seguintes situacöes, que vigorará para o ano seguinte:

I - 0 titulado em contetidos profissionalizantes do Curso de Magisterio do
Ensino Fundamental, Professor dos quatro anos iniciais de escolaridade:

a) exercIcio no ensino rnédio;
b) exercicio na educacâo infantil (pré-escolar) ou nos quatro anos iniciais de

escolaridade do ensino fundamental, desde que também seja habilitado em
Curso de Magisterio do Ensino Fundamental.

II - 0 titulado em outros conteüdos:
a) permanéncia no nivel de ensino em que atua;
b) exercIcio em nivel de ensino mais elevado.
§ 10 - A movimentaçäo decorrente da aplicacäo do disposto neste artigo

dependerá da existência de vaga e será processada antes do micro do ano
letivo, ficando vedada ao servidor a possibilidade de reopcão, exceto para
atuacao em nIvel correspondente ao seu cargo.

§ 2° - A movimentação de que trata o paragrafo anterior poderá ocorrer
mediante remanejamento para outro nivel de ensino, na mesma escola, ou
mediante mudanca de Iotaçao, sendo obrigatorio, em qualquer das hipóteses,
o registro da opçâo ou da reopção no assentamento individual do servidor.

Art. 30 - Observados os critérios contidos no art. 19 da Lei n o 9.381, de
1986, compete ao Diretor ou ao Coordenador da escola encaminhar a
Superintendéncia Regional de Ensino relacäo dos servidores excedentes, os
quais serao remanejados de ofIcio para outra escola da localidade onde baja
vaga.

§ 10 - Se a excedéncia se caracterizar em decorrência de municipalização,
o Professor poderá atuar em outro nivel de ensino em escola da mesma
localidade ou de outra localidade, mediante designaçáo em opcão pelo
afastamento de seu cargo efetivo.

§ 20 - 0 disposto no parágrafo anterior poderá ser aplicado as demais
situacães de excedência de Professor desde que a designacão em opcão se
dê, preferencialmente, para escola da mesma localidade.

§ 30 - A designaçao prevista nos parágrafos anteriores deverá ser publicada
no Orgáo oficial do Estado de Minas Gerais.

§ 40 - Ao Professor que esteja designado em opcäo nos casos previstos nos
§ § 1 0 e 20 deste artigo fica assegurado o direito a percepção de todos os
beneficios decorrentes de seu cargo efetivo.
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Art. 31 - 0 servidor da extinta MinasCaixa, absorvido ou transferido para a

Secretaria de Estado da Educacão, será designado pelo Diretor da
Superintendência Regional de Ensino para ter exercIcio em escola, em
função compativel corn sua qualificacäo.

Paragrafo Unico - Em se tratando das escolas de Belo Horizonte e Venda
Nova, o encaminhamento será feito a Diretoria de Gestão de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educacäo.

Art. 32 - As normas para expedicão e substituicão de Certfficado de
Avaliacão de Titulos - CAT - de candidato a designacâo para funçäo pUblica
sâo as estabelecidas na Portaria n° 1, de 15 de dezembro de 1993.

Art. 33 - E vedado atribuir as funcoes de Vice-Diretor e de Tesoureiro a
parentes do Diretor da escola ate o terceiro grau, em linha direta ou colateral.

Art. 34 - Os casos omissos serâo resolvidos pela Secretaria de Estado da
Educacao, que expedirá os atos normativos correspondentes.

Art. 35 - As normas e os critérios dispostos nos Anexos I e II da Resolucão
n° 9.631, de 14/1/99, e na Instruçäo n° 1/98, da Secretaria de Estado da
Educacao, ficam mantidas.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 37 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sebastião Costa
Justificaçao: A auséncia de Iegislação especifica sobre a organizacäo do

Quadro de Pessoal das Escolas Estaduais tern Ievado o Poder Executivo, por
meio da Secretaria da Educacao, a expedir resolucoes e instrucoes sobre a
matéria. Pela fragilidade jurIdica de tais expedientes, que são modificados a
todo instante, tern provocado incertezas e insegurancas no funcionalismo do
magistério estadual. Urge, pois, a regulamentacão da matéria pelo Poder
Legislativo, corn o objetivo de solucionar Os problernas existentes.

O presente projeto de lei baseia-se na Resolucão n o 9.631, expedida pelo
Sr. Murilio Hingel, Secretário da Educação, corn o aproveitamento integral da
experiência e do conhecimento da matéria pelos técnicos da area.

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

PROJETO DE LEI N'227/99
Dispöe sobre o pagarnento de obrigacöes de pequeno valor devidas pela

0 Fazenda Estadual e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 -0 disposto no "caput" do art. 163 da Constituição Estadual, no que

se refere a ordem cronolOgica de apresentacão de precatOrios, não se aplica
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ao pagamento de obrigacöes de pequeno valor que a Fazenda Estadual deva
fazer em virtude de seritença judicial transitada em julgado.

Parágrafo ünico - Considera-se pequeno valor a obrigacão fixada por
sentenca judicial transitada em julgado ate o limite de 20.000 (vinte mu)
U Fl Rs.

Art. 2 0 - A conversão dos débitos em UFIR será realizada pelo Tribunal que
requisitar o pagamento a Fazenda Estadual, informando a existência de
crédito complementar em favor do credor.

Art. 3 0 - A inclusâo no orçamento estadual dos recursos para 0 pagamento
dos débitos referidos nesta lei deverá ocorrer ate o dia 1° de juiho de cada
ano, ficando assegurada sua quitacão ate o final do exercIcio seguinte.

Art. 4 0 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de sessenta
dias a contar da publicacão desta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 6 0 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de abril de 1999.
Durval Angelo
Justificacâo: A Emenda a Constituiçao n° 20 acrescentou ao art. 100 da

Carta da RepUblica o § 3°, que dispöe sobre verbas de caráter alirnentar
devidas pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, oriundas de
condenaçOes judiciais de pequeno valor, a ser definido em lei.

Esta proposicão tern por objetivo definir as demandas de caráter alimentar
de pequeno valor, assegurando sua atualizaçao monetária, na medida em
que prevê sua conversäo em UFIR. A triste realidade é que, o cidadão
comum, em nosso Estado, espera, em media, 12 anos para receber seu
crédito proveniente da sentença judicial irrecorrIvel e, não raras vezes,
através de novos e infindáveis precatôrios complementares. Corn esta
proposta, tais problemas estariam, em parte, solucionados.

Corn esta iniciativa, esperamos concretizar o citado dispositivo da
Constituição Federal, definindo as obrigaçöes de pequeno valor, buscando
minimizar o sacrificio dos que buscarn e obtém a tutela jurisdicional, mas não
tern conseguido receber seu crédito junto ao Estado. Pela conveniência da
matéria, contamos corn a aprovacão deste projeto de lei pelos mernbros da
Casa.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 228/99
Determina que as areas urbanas ociosas de propriedade do Estado possam
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ser ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias.

A Assernbléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As areas urbanas ociosas de propriedade do Estado de Minas

Gerais poderão ser ocupadas para o cultivo de hortas cornunitárias.
Art. 211 - A Superintendência de Materiais da Secretaria de Recursos

Hurnanos e Adrninistração fará o levantamento dessas areas e o rerneterá
para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento
cadastrará e orientará tecnicamente Os interessados.

Art. 4 0 - Os interessados deverão apresentar as seguintes condiçães para o
cadastrarnento e a posterior ocupação da area:

- apresentação do norne de urn responsável peta area;
II - cornprovação de que, no mInimo, cinco farnilias utilizaräo a area corn

cultivos;
Ill- declaração do responsável de que aqueles cultivos serâo utilizados

prioritariamente para o abastecimento das farnilias;
IV - declaração do responsável sobre os tipos de cultivos que serão

realizados no local.
Art. 5 0 - As areas serâo cedidas por urn prazo renovável de cinco anos.
Art. 6 0 - A fiscalização desta lei ocorrerá por conta da Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 70 - Uma vez aprovada esta lei, o Estado fixará, no orçamento do ano

seguinte a sua aprovação, as despesas necessárias para sua
implementaçäo.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificacào: Em momentos de crise, é preciso buscar opcöes para a

sobrevivéncia da populacao. As hortas comunitárias podern constituir-se em
fonte de abastecimento para muitas farnIlias carentes, corn produtos
importantes para a sade. Legumes e verduras são fontes nutritivas corn alto
teor de vitaminas.

A produção dessas hortas não deve ser destinada apenas as famIlias
ocupantes da area. a excedente poderá ser comercializado em feiras
populares, corn preços mais baixos para a populaçao, corn normas a serem
estabelecidas pela Secretaria de Agricultura.

Acreditamos que corn este projeto podemos contribuir para amenizar a
grande divida social do poder piblico corn o povo.
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- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Assuntos Municipais
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 229/99
Altera dispositivos da Lei n o 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que

dispöe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadaçâo
do Imposto sobre Operaçães Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre
Prestaçöes de Serviços de Transporte Interestadual e de CornunicacäO -
ICMS - pertencente aos municipios, de que trata o inciso II do paragrafo ünico
do art. 158 da Constituição Federal, e dá outras providências.

A Assernbtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os § 30 , 40, 50 e 60 do art. 1 0 da Lei no 12.040, de 28 de dezembro

de 1995, passarn a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 1°- .........................................
§ 30 - A Fundaçâo João Pinheiro fará publicar, ate o dia 31 de rnaio de cada

ano, Os indices provisOrios de que tratam os incisos II a XIII, por rnunicipio.
§ 40 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar ate o dia 30 de junho

de cada ano:
- o md ice provisório de que trata o inciso I;

II - o indice provisório geral de distribuicão da receita que pertence aos
municIpios, fazendo urna consolidacão dos critérios de que tratam os incisos I
a XIII deste artigo e englobando as parcelas de que tratam os incsos I e II do
parágrafo Unico do art. 158 da Constituição Federal.

§ 50 - Os Prefeitos Municipais e as associaçöes de municIpios, ou seus
representantes, poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados da sua
publicacão, os dados e os Indices de que tratam os § 30 e 41 deste artigo,
sern prejuizo das açães cIveis e criminals cabiveis.

§ 61 - A Fundação João Pinheiro fará publicar, ate o dia 31 de julho de cada
ano, apOs o julgamento das impugnacöes previstas no paragrafo anterior, os
Indices definitivos de que tratarn os incisos II a XIII, por rnunicIpio.".

Art. 20 - 0 art. 10 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, fica
acrescido dos seguintes § 7 1 , 80 e 91:

"Art. 1°- ..............................
§ 70 - A Secretaria de Estado

agosto de cada ano:
I - o Indice definitivo de que

irnpugnacöes previstas no § 50;
II - o indice definitivo geral de

municipios, após o julgarnento
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englobando as parcelas de que tratam os incisos I e II do parágrafo Unico do
art. 158 da Constituicão Federal.

§ 80 - A Secretaria de Estado da Saüde fará publicar os dados referentes ao
inciso IX deste artigo, ate o dia 30 de abril de cada ano, relativos ao ano civil
irnediatarnente anterior, para fins de distribuiçäo dos recursos no exercicio
subseqüente.

§ 90 - As publicacães de indices previstas nesta lei deverão apresentar os
dados constitutivos e os respectivos percentuais para cada critérlo, previstos
nos incisos I a XIII do art. 10.".

Art. 30 - A alinea "c" do inciso VIII do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 1°- ....................................
VIII- ..........................................
c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável

fará publicar, ate o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados
relativarnente ao ano civil irnediatarnente anterior, corn a relação de
municIpios habilitados segundo as alineas "a" e "b", para fins de distribuição
dos recursos no exercIcio subseqüente.".

Art. 41 - 0 art. 50 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995, passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 51 - Os dados referentes ao inciso VI do art. 1 0 desta lei, relativos a
produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, ate o dia 30 de abril
de cada ano, no órgäo oflcial do Estado, as inforrnacôes pertinentes as
alineas enumeradas naquele inciso, para fins de distribuiçâo dos recursos no
exercicio subseqüente.".

Art. 5 0 - A partir do exercicio financeiro de 2001 fica revogado o inciso XIII
do art. 1 0 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995.

Art. 60 - 0 Anexo I a que se refere o art. 1° da Lei n o 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, produzindo
efeitos a partir do prirneiro dia Util do exercicio subseqüente.

Art. 8° - Revogam-se as disposicöes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 6 de abril de 1999.
Alberto Bejani

Anexo I'
(a que se refere o art. 10 da Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995)

* - 0 quadro referente a este Anexo foi publicado na ediçâo do "Diário do
Legislativo" de 15.04.99.

da Fazenda fará publicar ate o dia 31 de

trata o inciso I, após o julgarnento das

distribuicão da receita que pertence aos
das impugnacöes previstas no § 50,
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Justificação: 0 projeto tern por objetivo corrigir imperfeiçöes da Lei no
12.040, de 28/12/95, que trata da distribuicão da quota-parte do ICMS
pertencente aos municIpios, a fim de lhe garantir eficácia, bern como
possibilitar o curnprirnento fiel das disposiçães contidas na Lei Complementar
Federal n o 63, de 11/1/90, que disciplina a matéria. Tais imperfetçöes foram
introduzidas, na sua maioria, pela legislacão posterior que as incorporou a
chamada Lei Robin Hood.

A proposiçâo ora apresentada tern também o objetivo de assegurar rnaior
transparência ao processo de apuracão dos indices de participacão dos
municipios no produto da arrecadaçâo do ICMS. Alérn de possibilitar acesso a
informaçães sobre as dados constitutivos de cada indice, a projeto procura
propiciar a todos as municipios a oportunidade de apresentar recursos, para
todos as critérias de distribuição, nos rnesmos prazos assegurados para a
criteria do VAF, pela Lei Cornpternentar n o 63, de 1990.

Corn a objetivo de proparcionar aos municipios mineiras a oportunidade de
elabarar a praposta de lei orçamentária para vigorar no exercicia seguinte
corn base em informaçöes mais realistas, onde seja de seu conhecimento a
Indice de participacão no ICMS e, consequentemente, uma previsãa de
receita do ICMS mais prOxima da realidade, o projeto ora apresentado
procura adequar a lei estadual aos prazos exigidos pela Lei Complementar
Federal no 63. Conforme dispöe essa norma legal, a projeto fixau a data de 30
de junho corno data-limite para se publicarem as indices pravisórios,
concedeu urn prazo de 30 dias para apresentacão de recursos e definiu a
data de 31 de agosto (60 dias apOs a publicacão dos Indices provisôrios)
coma data-limite para a publicacao dos Indices definitivos, que vigararão no
exercIcio seguinte.

Os prazos estabelecidos pela Lei Comptementar n o 63 nãa vêm sendo
respeitados em Minas Gerais, corn a publicacão dos indices definitivos ate 31
de dezembro de cada ano. Tal descurnprimento de norma constitucional
causa transtornos aos municipios, dada a incerteza adicional a ser
considerada quando da elaboração da previsão de sua receita de ICMS para
o exercIcio seguinte, a ser inserida na sua lei orçamentária.

Parece-nos claro que as objetivos do legislador, ao definir prazos na lei
cornplementar, eram justamente viabilizar previsöes mais prOximas da
realidade e em tempo hábil, que pudessem permitir ao municipio cumprir as
prazos estabelecidos pela legislacão para a envio da proposta orçamentária
as Cârnaras Municipais.

Outro panto que a projeto procura aperfeicoar e a retirada de dispositivos
que permitem a alteração dos Indices ao longo do exercIcio financeiro.
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Apesar de disciplinar apenas a apuracão do valor adicionado, a Lei
Complementar n o 63 prevê, no § 30 do art. 30, que as indices apurados num
exercIcio devam ser aplicados no exercicio seguinte. Os mesmos mativos
que levaram o legislador a definir tal critério nos levam a uniformizar a
procedimento para as demais, ou seja, permitir ac, municipio ter conhecirnento
prévia do Indice de participacão que será utilizado ao longo do exercicia e
garantir ao municipio uma execucao arçamentária sern maiores atrapelos e
sem riscos de mudanças profundas de receita ao longo do mesmo exercIcio.

E impartante lembrar que, em mornentos de crise financeira como a que
atravessamos, é precisa que o municipia tenha informacão, corn certa
antecedência, das provãveis perdas de receita que virá a ter. Se ocorrer a
publicaçâo dos indices definitivos ate 31 de agasto, antes da elaboração da
lei arçamentária, haverá tempo para que a administrador municipal
desenvolva saluçöes que viabilizem suas atividades, caso haja uma previsão
de perda de receita.

Também dentro do espirito da Lei Complementar no 63, esta praposiçãa
prevê que suas alteraçoes sO produzirão efeitas a partir do primeiro dia Citil do
exercIcia subseqüente. Tal medida visa a respeitar regras que estão
prevalecendo ao longo do exercIcio, principalmente porque as Orgãas do
Governo envolvidos no processo de apuração dos Indices necessitam de
prazo para criar candicöes operacionais para a cumprimenta daquilo que ara
prapomos.

Corn relação aos prazos estabelecidos nesta prapasiçäa, é irnportante
lembrar que hoje não são cumpridos, apesar da determinação da referida lei
complementar, par deficiência do calendária da Secretaria da Fazenda. A
apuraçãa tern se iniciado a partir do més de maia de cada ana, cam a

z publicacão dos indices em dezembro, nurn prazo de sete meses. Nâa nos
parece justificável tal demara para a inIcia dos trabalhos, principalmente
porque existem prazos a curnprir. A Secretaria da Fazenda possui candicöes
de criar rnecanisrnas para que os trabalhas se iniciem em janeiro au, no mais

0 tardar, em fevereiro de cada ano. Caso issa ocarra, as prazos estabelecidos
0 pela Lei Camplernentar no 63 estarãa sendo fielmente obedecidos, cam a
C Secretaria gastando as rnesmos sete meses que atualmente necessita para

realizar a apuração dos Indices.
Propamos neste prajeto a revagação do incisa XIII do art. 10 da Lei no

12.040, a partir do ano 2001, pela previsäo existente no art. 2 1 da referida
norma legal, em seu incisa II, de que ele se extinguiria a partir daquele
exercIcio financeiro. Conforme determina aquele dispositivo, a residuo gerado
pela sua extinção foi incarporado ao percentual previsto para a inciso Xl - cota
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minima.
No art. 60 buscamos corrigir a lacuna deixada pelo descumprimento, na

legislatura anterior, do que determina o inciso I do art. 2 0 da Lei no 12.040. 0
referido dispositivo prevê que ate o exercIcio de 1998, improrrogavelmente,
deveria ter sido editada norma legal estadual redistribuindo o residuo, que
destinava 4,61536% do movimento econômico a ser distribuido corn base no
VAF.

Aproveitamos a oportunidade para definir o critério para a distribuicâo, para
Os exercicios posteriores a 2000, por entender que o legislador tinha suas
razöes para definir prazo corn antecedéncia de três anos, que eram
possibilitar aos municipios readaptar-se a nova realidade financeira que
poderia surgir, caso a forma definida em lei estadual levasse a perda
substancial de receita. Além disso, näo poderIamos deixar para editar tal
norma em 2000, ano em que deverão ocorrer eleiçöes rnunicipaiS, o que, de
certa forma, desviaria sobremaneira a atençãO dos municIpios e,
consequentemente, esvaziaria a discussâo que a matéria merece.

Optamos por manter a situaçâo já prevista ate o ano 2000, por
considerarmoS que os municIpios cujo valor adicionado e maior passam por
sérias dificuldades, como os demais. Muitos municipios ainda não se
recuperaram dos efeitos da redistribuicão promovida pela Lei n° 12.040. A fim
de evitar modificaçöes profundas, num momento de incertezas pelo qual
estamos passando, propomos então conservar, para o periodo posterior a
2001, a situação anteriormente prevista. Será adotada então uma decisão
"salomônica", na qual não haverá nem perda nem aumento de receita
decorrente de modificacão de percentual para Os critérios. Vale lembrar que

Os municIpios de menor VAF serão beneficiados a partir de 2001 corn o
aumento do percentual destinado ao critério de cota minima. Dessa forma,
ficam conservados os mesmos percentuais para cada critério, previstos para
serem aplicados no exercicio financeiro de 2000, excluindo os percerituals
previstos no inciso XIII (Mesquita e Mateus Leme), que passam a integrar os
percentuais do inciso XI - cota minima.

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares desta Casa a este
projeto de lei, que certamente ira aperfeicoar a legislacão e os procedimentos
hoje existentes, beneficiando os principals interessados: os rnunicIpioS.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

PROJETO DE LEI N O 230/99
Dá nova redacão ao art. 37 da Lei n o 12.727, de 30 de dezembro de 1997.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redacão:
"Art. 37 - A distribuição da receita adicional a que se referem os arts. 35 e

36 observará o seguinte:
I - noventa e dois por cento constituirão receita corrente ordinária;
II - oito por cento serão destinados aos programas de assisténcia a crianca,

ao adolescente, a portadores de deficiência e idosos de responsabilidade da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Crianca e do
Adolescente - SETASCAD.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 7 de abril de 1999.
João Batista de Oliveira
Justificação: Os recursos destinados por este projeto de lei aos programas

de assistência a crianca, ao adolescente, ao portador de deficiência e ao
idoso da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente - SETASCAD - beneficiavam as entidades de previdência,
assistência social e de recreação de advogados, Promotores, Juizes de Paz e
serventuários da justica. A origem desses recursos, conforme a Lei n° 12.727,
de 30/12/97, está na cobranca de emolumentos devidos pot serviços
extrajudiciais.

A destinação de parte desses recursos para os prograrnas de assisténcia
social da SETASCAD se justifica pela circunstancia de crise econômica que
vive nosso Pals, em que Os programas assistenciais são os primeiros a
serem atingidos pelos cortes orçameritários.

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

REQUERIMENTOS
NO 180/99, da Comissão de Justica, solicitando seja formulado apelo ao

Secretário da Casa Civil, corn vistas a que se forneça cópia do parecer
técnico sobre o Projeto de Lei n° 112/99, emitido pela Secretaria do Trabaiho,
da Assistência Social, da Crianca e do Adolescente. (- A Mesa da
Assembléia.)

N O 181/99, da Comissão de Saüde, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da SaUde, corn vistas a que se aumentem os limites dos recursos
do Sistema Unico de Saüde destinados ao Municipio de Montes Claros. (- A
Comissão de Saüde.)
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NO 182/99, da Comissão de Saüde, solicitando seja formulado apelo ao

Presidente do Tribunal de Contas, corn vistas a que seja feita urna auditoria
externa na Prefeitura Municipal de Montes Claros, corn a finalidade de se
apurarem possIveis irregularidades ocorridas na aplicação dos recursos
financeiros recebidos do Sistema Unico de SaUde, nos Ultimos dois anos.

N O 183/99, da Cornissão de Sade, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Tribunal de Contas, corn vistas a que se faça uma auditoria
externa na Prefeitura Municipal de Montes Claros, corn a finalidade de se
apurarern possiveis irregularidades ocorridas na Tornada de Preços n o 13/98,
para aquisicào de leite, a fim de atender o Prograrna Leite é Saüde. (-
DistribuIdos a Comissão de Fiscalização Financeira.)

N O 184/99, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja encarninhado
pedido de inforrnacöes ao Secretário de Recursos Humanos e Adrninistração
sobre os estudos que estão sendo realizados por essa Pasta corn vistas ao
pagamento de férias-prêmio, diferenças salariais e qüinqüénios ern atraso,
alérn de verbas retidas, devidos aos servidores püblicos estaduais.

NO 185/99, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja forrnulado ao
Secretário da Educacão pedido de envio a esta Casa das informaçães que
rnenciona sobre a 18a SIRE de Juiz de Fora. (- Distribuidos a Mesa da
Assembléia.)

NO 186/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, corn vistas a que seja
canalizado o cOrrego do Bairro Nazaré, nesta Capital.

NO 187/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, corn vistas a reconstrução da
rede pluvial e das galerias na Av. Vilarinho, no Bairro de Venda Nova, nesta
Capital.

N O 188/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja
forrnulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a que seja
viabilizado o recapeamento do trecho da MG-179 que liga o MunicIpio de
Machado ao de Pouso Alegre.

NO 189/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja
forrnulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, no sentido de viabilizar o
recapeamento do trecho da BR-267 que liga o Municipto de Machado ao de
Pocos de Caldas.

NO 190/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja
forrnulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, no sentido de viabilizar o
recapeamento do trecho da MG-453 que liga o Municipio de Paraguacu ao de
Machado.
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NO 191/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando seja

formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, no sentido de viabilizar o
recapearnento do trecho da MG-491 que liga o Municipio de Paraguaçu ao de
Areado. (- Distribuidos a Comissâo de Transporte.)

N O 192/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando sejarn remetidos
ofIcios as Secretarias da SaUde, de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, e
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando a instalação de
sindicància para averiguar a presenca, no territOrio rnineiro, da substãncia
tóxica dioxina, principalmente no farelo de polpa cItrica fabricado no Brasil. (-
A Cornissão de Meio Ambiente.)

NO 193/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçöes corn a E.P.T.V. - Sul de Minas por
seus 10 anos de bons serviços e sua excelente prograrnacão. (- A Cornissão
de Transporte.)

Do Deputado Paulo Pettersen e outros, em que se solicita a realização de
urn ciclo de debates destinado a discussão de politicas que permitam
cornpatibilizar a estabilidade de precos e a retomada do crescimento
econômico. (- A Mesa da Assernbléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Edson
Rezende e outros, Maria Olivia e outros, Antonio Julio, Maria Olivia, Paulo
Piau (2), Agostinho PatrUs, Luiz Fernando, Maria José Haueisen (2), Adelmo
Carneiro Leão, Bilac Pinto, César de Mesquita (4) e Edson Rezende e Durval
Angelo.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes das Cornissöes de

Turismo, de Adrninistração PUblica, de Direitos Humanos, de SaUde e de
Transporte e dos Deputados Wanderley Avila (2) e Alencar da Silveira JUnior.

Orad ores I nscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Andrade.
• Deputado Antonio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, a divulgaçao, apenas agora, por parte do Governador Itamar
Franco, da existência da divida da União para corn o Estado de Minas Gerais,
mais uma vez confirma a seriedade e ponderação de nosso Executivo,
contrariamente ao que apregoa o Governo Federal. Realmente, a existência
do débito já era conhecida a época em que foi decretada a rnoratôria, mas
preferlu nosso Governador ter em mãos urn levantamento confiável, antes de
abordar a questão.

O episOdio seria cOrnico se nao fosse sério: vItirnas de insidiosa campanha
orquestrada pelo Planalto, o qual nos chama de devedores relapsos, sornos,
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na verdade, credores da União em montante infinitamente superior ao que lhe
devemos de imediato. Nâo admira, portanto, que as palavras do Governador
Itamar Franco tenham causado tanta comoção e tenham gerado tamanhas e
descabidas reaçöes no âmbito de Brasilia. Afinal, é penoso passar de
acusador a acusado, e ainda mais se ver sern argumentos para rebater.

Alias, argumentos é que näo faltam ao Governo mineiro para sustentar sua
posicão. Vejamos, por exemplo, o relatório sobre o assunto enviado a esta
Casa pelo Tribunal de Contas do Estado: nele se estima que a Uniâo nos
deve, em termos de compensacOes previdenciárias, montante prOximo a
R$18.000.000.000,00!

A origem dessa divida e indiscutivel, e a obrigacào por parte do Governo
Central de honrá-la está prevista na própria Constituicäo Federal. 0 § 2 1 do
art. 202 da Carta Magna, bem como o § 9 1 do art. 201, este ültimo resultante
de emenda a Constituição, não deixam dUvidas quanto ao assunto: para as
aposentadorias assumidas pelo Estado, para as quais concorreram
contribuiçöes feitas anteriormente a Previdência Social, o Governo Federal
deve ressarcir-nos. Esse ressarcimento, além disso, aplica-se aos
funcionários na ativa, absorvidos pelo Estado, que contribuiam anteriormente
para a Previdência federal: é o caso dos ex-servidores da MinasCaixa e
daqueles em funçao püblica. So que o Governo de Brasilia nunca se
preocupou corn o assunto, e apenas agora se movimenta para regularnentar
a matéria por rneio de lei complernentar, como determina a Constituicão.

No que se refere a divida do DNER para corn o DER-MG, ate rnesmo seu
valor pode ser precisado: chega a US$1 .340.000.000,00, tendo o Governo
Federal nos ressarcido, ate o presente, apenas do valor de US$29300000.

0 débito, como se sabe, refere-se a obras executadas pelo Estado em
rodovias federais, no periodo de 1987 a 1998, fazendo, portanto, 11 anos que
a União está inadimplente conosco. Imagine-se, então, se Minas Gerais
tivesse adotado a mesma polItica de bloqueio que hoje nos reserva o
Presidente Fernando Henrique Cardoso: teriamos interditado a rede
rodoviária federal que passa por território mineiro, literalmente estrangulando
as comunicaçöes e a econornia nacional!

A reacao dos membros do Governo Federal a questão levantada pelo
Governador Itamar Franco foi, corno era de se esperar, a mais contundente.
Em primeiro lugar, colocam em divida os valores apresentados, chegando
alguns técnicos a chamá-los de ridiculos. Não sornos os donos da verdade e
darernos a mao a palmatOria se cálculos posteriores revelarem que o
montante da divida é inferior ao divulgado: tudo é possIvel, mas 0 que não se
discute 6 a existência da dIvida e sua Iegitirnidade.
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Por outro lado, sabemos que a União não tern corno reunir recursos para

pagar a Minas tudo o que nos deve. Afinal, a dilapidação do patrimônio
nacional em que se empenhou nos ültimos quatros anos, corn a privatização
das estatais feita sem critério, so enriqueceu o capital especulativo
internacional.

0 Brasil e Os brasileiros ficaram mais pobres, e ha muito o Tesouro
Nacional não aloca recursos para cobrr projetos sociais inadiáveis. Não é por
menos que os sistemas de saCide e educaçâo estão falidos e o desemprego
cresce na mesma proporção em que aumentam a rniséria e a delinquência.

Assim, não temos ilusöes de que seremos pagos integratmente e a curto
prazo. Mas temos o direito de esperar que o bloqueio dos recursos de Minas
seja suspenso, que nos restituam o que é nosso, que se proceda a urn acerto
de contas para compensar mutuamente as dividas existentes.

0 episOdio, por outro lado, deve servir de lição ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Queira Deus que ele desça do pedestal em que se coloca,
abdique da arrogância em que se esmera e constate que não existem
verdades absolutas, sobretudo quando se trata do bem-estar da população
brasileira. Queira Deus que ele, pensando assim, concorde finalrnente em
revisar o funesto programa econômico e o autoritário modelo politico que tern
sido a tônica de sua administração. São os votos que formulamos, em prol do
Brasil e dos brasileiros.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Sr. Presidente,

aos colegas Deputados e Deputadas. Mais urna vez, venho a esta Tribuna
fazer denUncia de que, realmente, o Governo Fernando Henrique não tern
cornpromisso corn a area social.

No dia 30 de marco, o Presidente Fernando Henrique anunciou que iria
recompor as verbas destinadas a area social. Menos de duas sernanas
depois, vem a constatação de que se tratava apenas de mais uma entre suas
tantas dernagogias. Menos de 1,5% dos recursos serão devolvidos a 4 dos 25
prograrnas sociais voltados para o combate da pobreza. São cortes nas areas
da educaçâo, da saUde, do trabaiho e da assisténcia social. Isso significa que
vao prevalecer as determinaçOes do ajuste fiscal negociado corn o FMI.
Significa que rnais uma vez a conta da crise fabricada pelo neoliberalismo
será paga corn o sacrificio dos brasileiros. Uma crise geradora de
desemprego, de miséria, de aumento da violéncia e da criminalidade. Urna
crise que sacrifica a produçao e alimenta a fortuna dos especuladores
nacionais e internacionais.

H
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Além dos codes em programas sociais, a avaliacäo dos gastos do Governo

revela que a liberacão de recursos é lenta na maioria dos casos, sobretudo
para as areas sociais. E, pela inércia do Executivo Federal, dois programas -
o de Renda Minima e o SaUde do Escolar - ainda não gastaram nada dos
recursos a que têm direito. Nem mesmo o desemprego crescente foi capaz de
acelerar a meta do Programa Nacional de Qualiflcação Profissional, que é de
liberar, ate 30 de junho, 40% dos R$200.000,00 disponiveis para treinar
1.700.000 trabalhadores. Ate agora, segundo dados publicados pelo jornal
"Foiha de S. Paulo" de segunda-feira, 12 de abril, apenas R$200.000,00 ou
0,06% do total foram gastos. Outro programa que não saiu do papet é o de
Combate ao Cancer Cérvico-Uterino. A meta é realizar 8.000.000 de exarnes
este ano. Mas apenas 0,4% da verba disponivel foi utilizada.

Os codes na area social são danosos também por ameacarem o emprego
de milhares de pessoas, em especial no setor de assisténcia social. Alias,
estamos sabendo que, hoje a noite, várias caravanas iräo de Minas Gerais a
Brasilia, para reivindicar que o Governo Federal realmente retorne corn Os
recursos para a area de assisténcia social. Desejamos todo o sucesso a
esses bataihadores e batalhadoras mineiros que vão lutar para que, de fato,
os exciuldos, Os trabalhadores, as criancas, os jovens e os deficientes
tenham seus recursos garantidos.

Essa preocupaçao nos foi manifestada pelos dirigentes do Sindicato
SENALBA, que representa os trabalhadores e as trabaihadoras das entidades
de assisténcia social, de orientação e formacão profissional no Estado de
Minas Gerais.

A reducão de oferta de trabaiho, devido ao code de recursos destinados,
por exemplo, a entidades de apoio e assisténcia a criancas, adolescentes,
idosos e deficientes, é mais uma conseqüência da subserviência de Fernando
Henrique ao FMI. E vai contribuir para os tristes recordes de desemprego, 0
retrato mais perverso e cruel da crise, agravado pela insensibilidade e pela
insensatez do Governo Federal.

Estivemos, nesse final de semana, em Brasilia, eu e o colega Deputado
Adelmo Carneiro Leão, e pudemos constatar a preocupação maior do Pals,
que é a perda da soberania nacional.

E preciso que nós, mineiros, e nos, brasileiros, possamos estar juntos, nos
rnanifestando, seja nas Assemblélas, seja nas ruas, para que o Pals retorne
aos trilhos e este Governo possa, de fato, repensar e mudar seu projeto. Não
queremos simplesmente a salda de Fernando Henrique. E preciso que ele
sala, mas não queremos apenas que ele saia e que coloquemos outro que vá
continuar o mesmo projeto. E preciso que nos unamos, todos os partidos e
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pessoas que tern compromisso corn o Pals, para que seja derrubado esse
projeto neoliberal que tantos maleflcios tern causado ao Pals. Muitas
lideranças ainda não despertaram e ainda estão discutindo apenas uma
situação interna, de Situação e Oposiçao, esquecendo que temos urn
interesse muito maior: o interesse da nossa Nação. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - 0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely
Tarqu lnio.

O Deputado Hely Tarquinio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, voitamos a tribuna hoje para ler aqui a contracartliha daquela
elaborada pelo atual Governo do Estado. Estamos aqui para explicar,
fundamentando, corn a cartilha "Minas Vence, Unida, a Crise", a verdade
sobre as informaçöes incompletas e incorretas distribuldas recentemente pelo
Governo, em grande tiragern, custeada corn o dinheiro pUblico, de urn
relatôrio intitulado 'A Verdade Sobre as DIvidas Herdadas", contendo urna
série de versöes incorretas e incompletas sobre a situação fiscal e financeira
do Estado, visando claramente a confundir a opinião püblica.

Corn a presente publicação, o PSDB de Minas Gerais rebate agora, ponto a
ponto, as rneias-verdades e falsas afirmaçães que o atual Governo vem
repetidarnente e exaustivamente ventilarido sobre o assunto, sem, contudo,
passar a verdade para o povo de Minas Gerais.

O nosso partido repãe os fatos corretos, para que o povo mineiro fique
bern-informado e saiba avaliar por si próprio o valor do arduo trabalho de
organização das finanças do Estado, ernpreendido pelo nosso Governo em
Minas Gerais, entre 1995 e 1998.

Prirneiro item: a divida mobiliaria formou-se bern antes do Governo
Azeredo, que a renegociou, econornizando R$5.000.000.000,00 ao Estado.
Esse e o prirneiro item, quer dizer, a divida mobiliária formou-se bern antes do
Governo Azeredo. 0 relatário distribuido pelo atual Governo Estadual, ao
cornentar, na pág. 6, a evoluçao da divida mobiliária, nao menciona que 40%
da dlvida do Estado foram contraidos nos anos de 1987 a 1988. Ou bern
antes, desde 1960, conforme vamos ver mais para a frente, pelos
predecessores do Governo Eduardo Azeredo, por mais de trés Governos
anteriores. Não menciona tambérn, como reconheceu a Procuradora-Geral do
Estado, em depoirnento nesta Assernbléia Legislativa, que o Governo
Eduardo Azeredo não foi o responsavel pelo endividamento. A Procuradora-
Geral do Governo afirmou isso aqui, ou seja, que o Governador Eduardo
Azeredo não foi o responsavel pelo endividamento do Estado definitivarnente,
como esta sendo colocado nesta Casa. Entendemos perfeitarnente que
Governo é urna seqüência de rnandatos, portanto não h6 urn culpado. No
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entanto, o Governador Eduardo Azeredo, que ainda fala como pessoa fIsica,
não fala corno pessoa jurIdica, está na base do ressentimento. Estão
confeccionando uma cartilha para imputar culpa sornente ao Governador
Eduardo Azeredo. Culpado somos todos nOs de Minas Gerais, ou não-
culpados. Então, não queremos que essa culpa recaia somente sobre o
Governo Eduardo Azeredo. lmperfeiçöes todos nOs temos. Ninguém é
perfeito. Ate no mundo dos humanos todos procuram o paradigma da
perfeicão como forma de ética, mas, no procedimento, na moral, como ética
coletiva, todos nós corremos o risco de ser imperfeitos. Não queremos que o
nosso ex-Governador seja achincaihado, como tern sido. 0 nosso
Governador Itamar Franco ainda procura o caminho do ressentimento para se
posicionar, näo como Governador, mas sirn como pessoa fisica. Ele tern que
corneçar a Goverriar e deixar de achincalhar o Governador passado. 0
passado é muito importante, mas quando é ütil. Quando não é tjtil, devemos
sepultá-lo. 0 passado é muito importante para nos inspirar para o futuro. 0
passado, na figura de Janus, na figura grega, são duas faces coladas, uma
para trás e outra para a frerite. 0 passado apenas nos impulsiona para a
frente, mas está olhando para trás. Olhando para a frente é que temos que
buscar urna salda para Minas Gerais. Temos que começar a Governar
olhando para a frente. Concedo urn aparte ao ilustre Deputado Miguel Martini.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Hely
Tarqulnio. Acompanhando o raciocinio de V. Exa., alias muito brilhante, eu
gostaria de fazer algurnas observaçães. Primeiro, ate mesmo quando a Dra.
Mizabet esteve aqui, em nenhum momento eta foi capaz de dizer que a
responsabilidade era do Governador Eduardo Azeredo, porque também eta
sabia que isso não era verdadeiro. Concordo corn a observacão de V. Exa.,
que foi uma seqüência de erros que culrninou nesta situação em que se
encontra o Estado de Minas Gerais e o Brasil inteiro.

Gostaria apenas de fazer uma correção para V. Exa., no sentido de que o
PSDB de Minas Gerais nao foi o responsável, mas se o Presidente Fernando
Henrique Cardoso representa o PSDB, entào, foi culpado, sim. S. Exa. foi
culpado de elevar urna divida interna de R$65.000.000.000,00 para
R$400.000.000,00; ele foi cutpado de elevar urna dIvida externa de
US$170.000.000,00 para US$400.000.000,00; ele foi culpado pelas taxas de
juros fazerem a divida de Minas Gerais saltar de R$4.000.000,000,00, no
iniclo do Governo Eduardo Azeredo, para quase R$10.000.000.000,00, ao
final do Governo, sern que urn centavo tivesse sido tornado emprestado.
Então, sim, a sociedade deve cobrar do Sr. Fernando Henrique Cardoso essa
politica equivocada que privilegia o capital, que corta dos vethinhos, que coda
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das criancas e que coda da açäo social.

Estávamos no FAT, para conseguir urn financiamento - e Os recursos para
capacitacão profissional foram cortados. Recursos que não poderiam ser
cortados, pelo Governo Federal, porque o FAT é urn recurso do trabalhador,
não do orgamento da Presidéncia da RepUblica. Mas, para fazer e compor
uma boa imagem, junto ao FMI, que é o defensor do capital por excelência,
ele mandou cortar essas verbas, que seriam para a capacitação profissionat.
Num momento em que o Pals vive uma crise de desemprego, vem o Sr.
Presidente da RepUblica e manda cortar aquilo que poderia ser uma opção de
emprego para o povo brasileiro. Deixo esse racioclnio para que V. Exa.
continue.

Mas gostaria também de chamar a atencão, porque nos, mineiros, estarnos
esperando que o Governador Itamar Franco, que esse governo do PT e do
PMDB, digam a que vieram, porque já se passaram 90 dias e ainda não
temos nenhuma proposta de reforma adrninistrativa. Será que vamos ter
Secretaria de Assuntos Municipais ou será uma sub-secretaria? Será que
vamos ter de fato urna Secretaria de Turisrno ou é apenas urn discurso?
Como vai ficar a reorganizacão do Estado? Quais codes serão feitos? Como
varnos resolver o problema da nossa dIvida corn os trabathadores que näo
recebem o 131 salário? Fui ao interior agora e me perguntavam quando o 131
iria sair? Eu dizia, pergunte ao Governador que está eleito. Não é a mim que
se deve perguntar. Já vimos que os Secretários estiveram aqui e estamos
esperando a proposta.

Concordo corn V. Exa.: sim, é importante olhar os erros do passado e ate
cobrar responsabilidade, sem dUvida. Mas tambérn é impodante saber qual é
o projeto que se tern, porque os mineiros estão cobrando isso. Queria
concordar corn isso, além de denunciar e encontrar responsáveis - queremos
encontrá-los, sirn, se os houver -, mas queremos saber qual é a proposta, o
que o povo mineiro pode esperar, quais são as opcoes e como vamos
resolver esses problemas. Não dá para fazer apenas discurso e não mostrar
saida. Fiquel sabendo, pasmado, que o Sr. Governador vai ficar urn mês
percorrendo o Brasil e depois, por urn rnês, vai percorrer o exterior.

Estou apavorado, porque, se isso for verdade, quem vai governar Minas
Gerais? Como vamos resolver os graves problernas? São problernas como
esse que nos fazern pensar dessa rnaneira: olhar o passado, sim, para propor
para frente, porque ternos de ter solucao.

0 Deputado Hely Tarquinio* - Agradecemos o apade do ilustre Deputado
Miguel Martini, no que tange ao Governo do Estado, mas, no que tange as
consideracöes a respeito do Governador Itamar Franco, de começar a
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governar, é hora de trabaihar. Mas corn relação ao Presidente Fernando
Cardoso, sern ser advogado dele ou do Diabo - seja quem for - queremos
dizer que todos os Presidentes da Repüblica, e não acredito que nenhurn,
todos estâo procurando urn carninho. S. Exa. optou pela escola adaptada ao
neoliberalismo mundial e - dentro dessa opção - é uma escola. Existern
aqueles da Oposição que querem a escola inspirada no socialismo, mas a
rnaioria do mundo está no modelo neoliberal, em que o capital, o lucro é o
verdadeiro Deus substituldo.

Tenho a certeza de que o Presidente da Repüblica, corn a sua
competência, corn a sua vivência corno hornern püblico nas diversas
instâncias em que trabalhou, junto corn a sua equipe, está buscando o
caminho, estudando, procurando adaptar a situacâo do mais forte contra o
mais fraco.

o Brasil se alinha como pals emergente, e ele fez urna opção. Não é como
tamar Franco que ainda não fez opcão, que ainda nâo tern projeto, porque
no comecou a governar. Ainda que julgue errado o caminho que está
buscando, porque, segundo V. Exa. está entregando o Brasil, não acredito
nisso. Penso que ele fez opção por urna escola econOmica que orienta e que
está a luz da observaçào desses elementos. Näo acredito que urn Pedro
Malan esteja trabaihando para prejudicar o Brasil. Ele está buscando urna
salda técnica corn contorno politico. Se nâo acertou, está procurando acertar.

Alias, o Brasil nâo é o 6nico. 0 Japâo viveu urna crise recentemente, apesar
de fazer parte dos sete grandes. A Inglaterra, por exernplo, teve uma grande
queda em sua econornia. Então, tenho a certeza de que conseguirá reverter a
situacão a partir da hora em que conseguir fazer as reformas. Ele implantou
no Brasil uma verdadeira dernocracia. 0 Lula vai 16 sentar-se e discutir o
assunto corn ele. Já é algurna coisa. 0 Brasil saiu da Revolucäo de 1964 e
ainda tern mu itas marcas dela, em que pese a "liberdade" que o povo tern.

Então, democraticarnente, está buscando o carninho de uma economia que
vai viabilizar o Brasil no contexto das naçöes emergentes, para a retomada do
desenvolvirnento. Ainda não conseguiu corn o Congresso Nacional, por este
apresentar essa polirrepresentacão partidária, por ser superplural, as
reforrnas desejadas, para diminuir o tarnanho do Estado, para controlar as
acöes de governo. Portanto, não tern apoio. Por isso, estarnos precisando de
uma reforma, sim, partidária, politica, para conseguir ter, pelo menos, maioria
no Congresso e implantar, efetivamente, as reformas administrativas e da
previdência, que já estào praticamente definidas. Mas ainda existem as
reformas tributária e fiscal, a poiltica partidária, que estão dificeis de passar.

Outra coisa: adrninistrar urn pals que 6 urn continente, corn as maiores
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adversidades possIveis, corn as realidades geoeconômicas, poilticas e
sociais totalmente diferentes, é difIcil. Ha dificuldades. E, para que vivamos
nurn processo dernocrático, não se podern irnpor as coisas de cima para
baixo. 0 Presidente é bastante dernocrático.

Born, volto ao art. 70. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Carlos Andrada.
• Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assistência, gostaria de iniciar rninhas palavras, dirigindo-me a Mesa
e fazendo duas cobranças, no born sentido.

Apresentei, ha algum tempo, dois requerimentos a Mesa e não obtive
resposta de nenhurn deles. 0 primeiro trata da questao levantada nesta Casa
sobre as auditorias. Através dele, solicitei informaçOes e não as obtive. Se
existem, se não existern, enfirn, simplesmente o meu requerimento não foi
respondido.

o segundo requerimento, também encaminhado a Mesa, trata da
solicitação da organização de urn fOrum técnico nesta Casa, para ampliar o
debate posto a frente pelo rnovimento Minas Unida Vence a Crise, corn o
objetivo de dar urn enfoque rnaior a questao dos municipios. Temos ouvido o
Sr. Governador do Estado e diversos setores do seu Governo levantando a
bandeira da riecessidade de se rediscutir o pacto federativo. Reclama-se que
o Estado de Minas Gerais não se encontra bern colocado dentro do contexto
federativo, como outros Estados também não o estariarn. Seria necessária a
rediscussão desse pacto. A Federação brasileira é formada pela União, pelos
Estados membros e pelos municIpios. E os rnuniclpios mineiros não são
lernbrados, pois foram abandonados. Não vi, em rnomento algurn, nesse
rnovimento denorninado Minas Unida Vence a Crise, falar-se nos municIpios,
nos problemas municipais, que são os rnesrnos vividos pelos Estados. E, corn
urna agravante, o Governo do Estado reclarna que, talvez, a União o esteja o
prejudicando, mas e preciso lernbrar que os municipios brasileiros vivem as
dificuldades, muitas vezes causadas pelo Governo Federal, mas tambérn
dificuldades causadas pelo Governo Estadual. Talvez seja esse o motivo de
não se querer fazer aqui esse fOrum técnico, que encheria esta Casa de
Prefeitos para discutir o relacionamento dos municIpios não sO corn a União,
mas, tarnbérn, corn o Governo do Estado.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Gostaria de curnprirnentar o
Deputado AntOnio Carlos Andrada pelo tema que escolheu para fazer seu
pronunciamento nesta tarde. Acho que V. Exa. coloca o dedo numa ferida que
está presente, está exposta, e, na verdade, poucas vozes se levantararn em
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defesa dos municipios deste Estado. V. Exa. está corn toda a razâo. Gostaria
de aderir ao pedido de urgéncia para o encaminhamento de seu
requerimento, de extrema importância, principalmente na véspera de Os

municIpios serern obrigados a aderir a urn outro regime jurIdico, ate mesmo a
constituirem suas previdéncias municipais. Acho que V. Exa. deve, além
desse requerimento, encaminhar essa idéia a comissäo especifica desta
Casa, Cornissão de Assuntos Municipais, que tern a obrigacäo de tratar
especificamente dos problemas dos municIpios, para que ela possa
encaminhar esse forum, que é de vital importância para Os nossos
municIpios. Estamos vendo, todo dia, os Prefeitos se aglomerarem em
nossos gabinetes, virem a Belo Horizonte em busca de informaçöes que,
simplesmente, não existem, porque ninguém se preocupou, ate então, em
fazer urn diagnOstico do que está acontecendo nos rnunicipios e em levar-
lhes o socorro da "cellula mater" do processo democrático, de todo esse
processo social que existe. Parabéns AntOnio Carlos Andrada pelo seu
pronunciamento. NOs o ajudaremos nesse encaminharnento e o auxiliarernos,
se necessário for, nesse forum técnico, que é de grande importância para os
municipios mineiros.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria de elogiar V. Exa. pelo
seu brilhante pronunciamento, pela lucidez corn que trata desse assunto.
Além da sua intetigéncia, preparo e competência, V. Exa. tern também a
experiência de ter passado pelo Executivo Municipal. Quero dizer-Ihe que
também sou urn municipalista. 0 PSN, Partido da Solidariedade Nacional,
defende, como base, o principiO de subsidiariedade, ou seja, o fortalecirnento
das instâncias menores para que nâo se tenha que transferir para instância
superior aquilo que é competéncia da instância inferior. Concordo corn V.
Exa., e estaremos discutindo essa questão do novo pacto federativo com a
presenca de V. Exa., em Recife, nos dias 26 a 28 de maio, corn todos os
Deputados Estaduais do Pals, estamos esperando urn comparecimento de
400 a 500 Deputados, diversas autoridades. Isso näo se dará somente corn
os Estados, pois querernos que chegue aos trés entes da Federacão, que é o
municlpio, o Estado e a União. Pedi esse aparte para dizer isso e rnanifestar,
também, uma preocupacão. Se temos uma Secretaria de Assuntos
Municipais, que esta Casa considera da maior importância, igualmente
importante é a Comissâo de Assuntos Municipais, que é composta por sete
Deputados desta Casa. Tornei conhecirnento através da imprensa - e espero
não seja verdadeira essa inforrnacão - de que se estaria pensando na
redução da competéncia da Secretaria de Assuntos Municipais.

Ora, é estar na contramão da histOria. Se o discurso 6 rediscutir o novo
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pacto federativo, certamente temos que buscar fortalecer todos Os
mecanismos de fortalecimento dos entes da Federacão e, necessariarnente,
Os municIpios, que são a base de toda a estrutura organizacional do nosso
Pals.

Então, espero que seja mentirosa, que não seja verdadeira essa notIcia,
porque, al, esta Casa, se realrnente vier essa reforma administrativa, terá que
dizer não. Se a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais for mal utilizada,
será por incompeténcia de quem ocupou aquela Pasta, e não por falta do que
fazer, pois, pelo contrário, muito ha que se fazer. Precisamos trabaihar a
preparacâo dos nossos Prefeitos e os prOprios Vereadores. Estamos
pensando em fazer convénios corn algumas universidades que ja
demonstraram interesse em fazer urn trabaiho de esciarecimento corn os
Vereadores dos municipios mineiros, para que entendarn pelo menos urn
pouco do que é urn orçamento püblico, para que não somente assinem aquilo
que o Prefeito envia para a Cámara Municipal. Ha urn desconhecimento total.
o INTERLEGIS, que foi aprovado na semana passada no Senado, rnostra a
preocupacão do Senado em interligar-se corn todas as Assembléias e
Câmaras de Vereadores para, exatamente, capacitar melhor esses entes da
Federação.

Entào, espero que essa noticia não seja verdadeira. Devemos estar aqui
vigilantes para impedir que essa Secretaria, de tao grande importãncia, seja
reduzida na sua capacidade.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Agradeco a excelente contribuição de
V. Exa. corn o seu aparte e, em resurno, dirijo-me a Mesa para fazer urn apelo
para que esses dois requerimentos tenham o encaminhamento necessário e
o despacho, para que possam ser de fato levados adiante.

Estamos, todo o Estado e toda a sociedade mineira, assistindo as
comemoracOes, por assim dizer, dos 100 dias do governo que fol instalado
desde o dia 10 de janeiro. E, nesses 100 dias, é um fato curioso, mas o
Governo, a não ser a questão da moratOria, não tratou de mais nada.

Na falta e na ausência de um governo que efetivamente governasse, tenho
sentido e visto que esta Casa, infelizmente, tern legislado também para trás,
na ausência de propostas e discussöes atuais para enfrentar o problema que

u cabe a esta Casa, que é o problema mineiro, o problema estaduat. Tern-se
discutido as questOes nacionais, o federalismo, mas pouco ou nada tern-se
discutido sobre a nossa realidade atual, sobre as questOes que o rnineiro vem
enfrentando. Estamos vendo a diversas CPIs, diversas comissOes especiais,
estamos vendo muito trabalho voltado para o passado, mas pouco ou nada
estamos vendo de presente. E não é possivel que o Governo e que os seus
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interlocutores possam irnaginar que, pelo fato de terern a que criticar no
passado, possam estar livres de fazer algo no presente. Não é possIvel. 0
Governador Eduardo Azeredo - e you aqul repetir o que já disse
anteriormente - já foi julgado pelas urnas. Parece que as eleicOes não
acabaram: as mesmas conversas e os mesmos discursos do palanque é o
que se ye aqui. SO que a Governo e as partidos que dâo sustentaçäo a ele
esqueceram-se de que venceram as eleicOes, porque fizeram essas criticas
que estão hoje repetindo, e de que a povo mineiro espera muito mais do que
crIticas. 0 povo mineiro quer e aguarda soluçOes. 0 povo mineiro quer e
aguarda acOes concretas, quer e aguarda o encaminhamento dos seus
problernas, e isso não estarnos vendo. E é preciso fazer justica e fazer corn
que as crIticas ao passado sejarn justas e corretas. Da maneira como foi
levantado o debate sobre o questionamento da dIvida corn a Governo
Federal, ficou posto e parecendo que quem provocou, quem criou, que quem
fez a dIvida de Minas foi a Governador Eduardo Azeredo, quando isso é urna
grande mentira, reconhecida por técnicos e por pessoas que cornpOern a
atual Governo. Não é admissIvel. Ele tambérn foi vItirna dos juros altos. Ele
também foi vitima de urna herança pesada. Ele não foi o culpado da divida, é
preciso deixar isso claro. Ele teve que gerenciar corn dificuldades, as mesrnas
dificuldades que a Governador Itamar Franco, hoje, alega ter. SO que a
Governador Azeredo optou pela não-moratória. Optou pela tentativa de
encaminhamenta da questaa.

E preciso também dizer e fazer justica quando se fala da questão
previdenciária. Quer se culpar o Governo Federal, dizendo que a Presidente
Fernando Henrique Cardoso deve a Minas R$17.000.000.000,00 e essa
campensação está prevista na Constituição Federal. A Constituicão Federal é
de 1988 e sO agora foi lembrada a dIvida, corno se tudo fosse culpa do
Governo Fernando Henrique? Quando sabemos que a questão da
compensacào não é uma questão que vai ser decidida pelo Presidente, mas
através de urna lei cornplementar, que tern de ser votada pelo Congresso
Nacional, ern que a PMDB, partido do Governo aqui é urn dos partidos
rnajoritários. Tern ainda a Presidência da Càmara e tern toda a condição de
fazer a encaminhamento dessa questaa de maneira mais rápida.

Antes de se cobrar uma solução dessa questão do Presidente Fernando
Henrique, e precisa que as hornens do PMDB, que estão no Governo e estão
no comando da Cârnara, sejarn cobrados para fazer corn que essa questão
se resolva mais rapidarnente.

E não é a Governo Federal o devedor. Foi a Constituicao Federal que
estabeleceu esse criteria de cornpensaçãa. Mas tambérn não auvi ninguém
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lembrar da compensaçãa em favor dos municIpias, porque essa
campensaçäo, além de beneficiar as Estados membros, tambérn tern de ser
feita em nIvel municipal, assunto que está esquecido.

E precisa, neste momenta, que a parlamenta mineira, a Governo de Minas e
a Governo Federal parem para pensar e encaminhar essas questOes. As
brigas, as cobranças e as embates não servem neste momenta. 0 Brash
precisa de reformas. E as reformas são feitas através dos parlamentas.
Reformas são feitas através de leis, au, então, partimas todos para uma
revaluçaa.

Se o camiriho da legalidade, se a caminho da democracia será preservado,
o rumo das reforrnas, a centro das reformas tern de ser as parlarnentos: a
parlamento mineira, a parlamenta carioca, a parlamenta paulista, as dos
outros Estados, e tarnbém a Cãmara e a Senado.

Qualquer reforma, qualquer encarninhamento que tenha par base rnudanca
constitucional, sO pode ser feito por 3/5, partanta, ninguém sozinho poderá
prornover reforma alguma. E coma é que se consegue a consenso? Não com
o embate, não corn brigas, não corn ameaças nern rornpimenta. SO se Ira
buscar e canseguir a consenso dos 3/5, para fazer as reformas necessárias
para a Brasil avancar, através do diálogo e do entendirnenta. E Minas, que
sernpre foi urn Estado de vanguarda nas lutas e nas revolucöes, quando as
questoes de liberdade e da soberania estiveram em perigo, é conhecida
também no Brashl inteira coma a Estado sIntese da Nacãa, equilibrada e
dominada pelo bam-sensa, que sabe apontar a caminho certa da conciliaçaa,
quanda ela é a imperativo nacional.

Insisto, Srs. Deputados, neste momenta, em que a Brasil precisa diante da
crise que a assola, diante dos gigantescas prablemas socials e econômicas
que são pastas a sua frente, em que Minas dê a exempla e nãa panha lenha
na fagueira, que Minas fale alto e eleve a sua vaz: a vaz do born-sensa, a voz
da conci!iaçao, para que, num clima de uniãa nacional, contribuamos para
encantrar as solucOes que não sO as mineiras querern, mas também as
brasileiros precisam ter neste momenta. Muito abrigado.

* - Sern revisãa do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Carlos Pimenta.
0 Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente, Deputada Anderson

Adauto, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, tenha impartante pranunciamenta
a ser feita cam relacãa a UNIMED e a farei daqui a pouca.

Mas, antes, quera trazer ao conhecimento dos Srs. Deputadas que estamas
apresentando haje urn requerimenta a Casa, encaminhado ao Presidente
Anderson Adauta, já cam algumas assinaturas e que, certarnente, terá muitas
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outras, no qual solicitamos, taxativamente, que o Poder Legislativo deste
Estado, a Assembléia Legisiativa, encerre as suas transaçoes econômicas
corn o BEMGE, em virtude, principalmente, das demissães que aconteceram
nesse estabelecimento bancário no dia de hoje.

Fomos procurados por inümeros funcionários do BEMGE, corn mais de 20 e
30 anos de servico, que foram sumariamente dispensados, colocados na rua,
demitidos, sem uma razão ou justa causa. Estão usando o aperto econôrnico
e as dificuidades financeiras do BEMGE como justificação. Mas são
dificuldades que, sabemos, não existem, uma vez que as informaçOes que
temos é de que as contas ativas e passivas daquele Banco estão em dia, não
justificando as centenas de demissöes ocorridas na data de hoje.

Alguém poderia questionar dizendo que o processo de privativacão do
BEMGE so foi conseguido corn o aval desta Casa, corn a votação dos
Deputados. Mas é também importante ressaitar que, na ocasiâo, ficou
acertado, no protocolo de intencaes, que todas as medidas para conter
quaiquer futura crise deveriam ser tomadas, mas não a 6nica medida que iria
trazer urn prejuIzo social enorme ao Estado, que são as demissães.

Assim, Sr. Presidente, quero adiantar que estaremos, mesrno que num ato
isolado ou solitário, retirando a nossa conta particular daquele Banco.
Pedimos a V. Exa., oficialmente, por meio desse requerimento, em primeiro
lugar, que abra o diálogo corn a instituicão, para que possam rever as
centenas de demissães ocorridas hoje. E, se isso não for possIvel, que este
Poder Legislativo faça a transferência da sua movimentação financeira para
urn Banco oficial, tirando-a do BEMGE, que nao estã cumprindo seu
comprornisso social de não fazer demissöes, agravando esse sério problema
no nosso Estado. São centenas de funcionários que hoje não podern mais
trabaihar e que estão vendo ser jogada, por água abaixo, toda urna vida de
construcão e de luta em favor deste Banco que fol o orgulho de todos os
mineiros.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, corn todas as dificuldades que o setor da
saUde pUblica do Pals vern enfrentando, começou, nos Ultirnos anos, a
crescer assustadoramente o nUmero de empresas particulares corn
investirnentos em pianos de saUde para a população. Muitas dessas
empresas apresentaram propostas sérias, realistas, corn vantagens para a
população e os pacientes. Outras enxergavam apenas o lucro fácii, não se
importando corn a qualidade dos servicos nem corn as condiçOes dos
pacientes. Disputas judiciais travaram-se, muita dor e desolação instalou-se,
e, mais uma vez, Os direitos dos cidadãos foram lesados por grupos
capitalistas que pretendiam, e muitos ainda pretendern, fazer do ato de
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atendimento medico uma forma de lucrar cada vez mais.

As UNIMEDs foram exceçOes a regra e mostraram que são empresas bern
estruturadas, administradas pelos próprios medicos e corn propostas que
atendern perfeitamente aos interesses da populaçao. Os medicos que
atendern pelo sistema UNIMED zelam pelos interesses da empresa, e a
relação entre medico e paciente está estribada no seu jurarnento profissional,
que predispOe respeito e observância ao cOdigo de ética médica.

Faço essas consideraçöes iniciais para defender a posição da UN!MED-BH,
que foi rnal interpretada por ocasião da carnpanha de vacinação na
prevençâo da gripe e outras patologias respiratOrias.

Prevenir e rnelhor do que remediar. Pensando nisso, a UNIMED-BH decidiu,
no final do ano passado, desenvolver o projeto intitulado UNIMED-BH Cidadã,
corn o objetivo de aproximar a empresa de seus clientes e da comunidade em
geral, por meio de açães de saUde püblica junto a população. 0 marco desse
projeto foi a campanha contra a dengue, desenvolvida pela UNIMED-BH ern
parceria corn a Prefeitura de Belo Horizonte e a Rede Giobo Minas.

Sucesso absotuto, a campanha ajudou a conter a proliferação do mosquito
causador da doença, evitando o agravamento da epidemia.

Corn a proxirnidade da estacao fria, o projeto teve seqUência, e a UNIMED-
BH viu-se obrigada a promover a campanha de vacinação para prevenção da
gripe e de doenças respiratOrias. A iniciativa viria a reforçar a campanha
UNIMED-BH Cidadã e ainda evitaria que seus clientes ficassem doentes.

A vacinação dos 400 mil clientes da empresa, em Belo Horizonte,
significaria um desembolso de R$10.000.000,00, quantia muito acirna das
possibilidades da UNIMED, que optou pelo atendimento inicial dos clientes
idosos, obedecendo as orientaçOes do Ministério da Saüde, o qual atestava
que 70% das pessoas corn rnais de 60 anos tinharn cornplicaçöes sérias por
causa de uma simples gripe.

Corn base nesses dados, Sr. Presidente, a UNIMED optou por vacinar os
clientes que estivessem acirna dessa faixa de idade, acima de 60 anos, e os
clientes que possuissem doenças crOnicas tais como diabetes, doenças
cardIacas ou pulmonares crônicas e insuficiências renais crOnicas, os quais
tern rnaiores chances de terem cornplicaçOes em decorréncia de gripes.

Para atender a todos esses clientes, a UNIMED-BH enviou comunicado a
60 mil pessoas para receberem a vacina Vaxigripe, que protege contra
infecção pelo virus influenza, tipos A e B.

Para ter rnaior controle sobre as vacinas e, conseqüentemente, evitar
desperdicios, o que é uma questão crucial para a sua sobrevivência ou a de
qualquer outra ernpresa nos dias de hoje, a UNIMED-BH decidiu atualizar o
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cadastro desses clientes, inclusive de suas doencas, a fim de adotar medidas
que otimizem sua campanha, aperfeiçoando assim o projeto UNIMED-BH
Cidadä.

Em relação a vacinacão, a UNIMED-BH conta corn o amparo da Lei no
9.656, que exige urna declaraçäo de saüde do cliente, na qual deverá
informar quals são suas doenças e iesöes préexistenteS, no ato da assinatura
do contrato de prestacão de serviços medicos. Para ser ainda mais exigente e
fazer corn que a campanha obtenha os meihores resultados, a empresa
solicitou também aos interessados uma receita médica de seus medicos
pessoais, controlando assim possiveis contra-indicacöeS da vacina.

As denüncias apresentadas, de que a UNIMED pretendia apenas criar urn
banco de dados de seus clientes portadores de doenças crônicas e impedir a
futura renovacãO de contratos, näo fazem justica a essa empresa, que tern
tradicão, é séria e cuja folha de servicos prestados ao povo de Belo Horizonte
e de muitas outras cidades mineiras é a constatacão major de seus
propóstos. A prôpria Lei n o 9.656, editada e promulgada ern 1998, a qual
regulamenta os pianos de assistência médica, proibe a discriminação de
clientes e garante a manutençäo dos contratos para os clientes antigos.
Expedientes obscuros dessa natureza não são e nunca foram prática da
UNIMED-BH ou de qualquer outra UNIMED deste Estado. Trata-se de
acusaçöes infundadas e inveridicas.

Faco este pronunciamento não apenas como medico, mas como cidadão
que tern o dever de defender as empresas sérias, comprometidas corn açOes
de satide pUblica e campanhas bern-sucedidas corno a Campanha UNIMED-
BH Cidadã. A UNIMED teve participacão decisiva no controie da dengue e,
hoje, desenvolve mais urna forma de ajudar, principalrnente, a seus clientes
corn mais de 60 anos.

0 Deputado Marco Regis (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta,
agradecemos a oportunidade que V. Exa. nos concede de aparteá-lo e dela
nos servimos para reiterar a nossa adrniraçâo por seu comportarnento nesta
Casa. V. Exa. aborda dois pontos irnportantes na tarde de hoje. 0 primeiro
deles e a demissão em massa de funcionários do BEMGE, em relação a qua[
nos, Deputados da legisiatura passada, temos uma parcela de culpa, pois
votamos a privatizacão dos Bancos estaduais. Em urn momento como este,
Deputado Carlos Pimenta, temos que nos lembrar da frase de urn autor
português que dizia: "Inês é rnorta". E you dizer mais a V. Exa.: estamos
lendo urn livro de urn autor frances, Jacques Genereux, chamado "Horror
Politico", em que se faz urn paralelo corn o livro "Horror Econômtco", e no qual
o autor diz que o mundo caminha para esta perversidade a que assistirnos
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hoje: a globalizacão econOmica, da qual a culpa e mais nossa, dos politicos,
que dos economistas, porque a cada concessäo que fazemos aos poderosos
no dia-a-dia, abrimos espaco para sermos massacrados pelo poder
econôrnico. 0 poder politico, cada dia mais, definha neste mundo globalizado.

Quanto a questão da UNIMED, também o parabenizo pela defesa dessa
instituição séria. Convivemos na Comissäo de SaUde durante dois anos e
sabernos de sua postura de defesa de setores importantes da nossa saüde,
corno a UNIMED. Condenamos o seguro-sa(ide, esse capital internacional
que veio explorar a saUde, mas V. Exa. é urn defensor de instituicöes sérias,
e o parabenizo por isso.

0 Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito obrigado pelo aparte.
Deputado Carlos Pimenta, parabenizo-o pela fala em defesa da
possivelmente major cooperativa de medicos do Pais, e digo que, talvez, seja
uma das maiores do mundo, no nivel de organizaçâo e no nivel de defesa do
trabaiho medico, que, antes dela, sofria o processo de exploracao de
empresas do trabalho medico. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar,
quero dizer que a UNIMED não somente presta serviços ao paciente, como
também aos medicos cooperados e outros, como o seguro-saide e o seguro
"post mortem". Agora, corn a aplicação dessa vacina antivirôtica, a UNIMED
dá transparéncia ao compromisso que tern corn a saüde da populacäo a que
assiste. Alérn disso, ela tern dado outros testemunhos, como, por exemplo, no
caso do esporte. Em quantos locais do Pals essa cooperativa patrocina times
de vOiei, além de outros tipos de esporte?

Quero dizer, Deputado - e p0550 faz&-Io devido a minha especialidade, a
pneurnologia -, que a eficãcia da vacina Vaxigrip, que é uma vacina francesa,
gira em torno de 80% corn reiacão ao virus da influenza, que é o virus mais
deletério, provocando iesöes broncopulmonares de gravidade, que podem
levar a morte o paciente corn doenca pulmonar obstrutiva crônica, enfisema
puimonar, bronquite crônica ou qualquer outra doença crônica.

Entáo, a UNIMED de Belo Horizonte está realizando urn trabaiho importante
de prevenção. Esse é mais urn dos seus compromissos, o que muito nos
alegra. Muito obrigado.

0 Deputado Carlos Pimenta* - Agradeco o aparte do Deputado Edson
Rezende. Encerrando, Sr. Presidente, fica apenas uma pequena amostra dos
medicos desta Casa em favor dessa instituição séria, na pessoa do
Presidente da Comissäo de Saide, Deputado Edson Rezende.

Posteriormente, passarei as rnãos de V. Exa. este requerirnento rebativo ao
BEMGE. Antes, peço-ihe que entre em contato corn a direção desse Banco, a
fim de que possa rever a decisão de dispensar cerca de 700 funcionãrios, na
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data de hoje, criando esse caos e agravando ainda mais os problemas sociais
do nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Deputado

Paulo Piau havia me inforrnado que possivelmente meu tempo seria de 25
minutos, e não, de 10 minutos apenas. Mas entendemos que isso é do
arbItrio da Presidência, que assim fixou, e vamos cumprir.

o pedido que fiz ao meu LIder, Deputado Paulo Piau, foi para que me
facultasse a oportunidade de vir a esta tribuna para, em prirneiro lugar, dizer
que a Assembléla Legislativa, a partir de requerimento de minha autoria,
iniciou a conversa sobre a compensacão financeira que a União deveria fazer
a Estados e municIpios, uma vez regulamentado o inciso IX do art. 201 da
Constituição Federal. Nessa linha, encaminhei requerimerito nesta Casa, ha
mais ou menos urn mës, e logo em seguida pude observar que autoridades
do Governo Estadual despertaram para o terna.

Portanto, acho que o requerirnento já cumpriu em parte seu objetivo, uma
vez que despertou nas autoridades, que são legitimamente constituldas, o
interesse por uma questão ate então ignorada por todos. Dal a iniciativa do
requerimento ter sido importante. Ele foi feito respeitando as trâmites legais,
porque nada mais me aborrece que assistir a certas insinuacöes ou a certas
coisas contrárias ao que a lei adjetiva determina.

Determina a lei que, para que o Governo Federal faca a reposicão aos
Estados e municIpios, necessário se faz que o Congresso Nacional
regulamente o artigo. A partir dal, os nümeros que as Estados levantassem, é
claro e evidente, seriam comparados pelo Governo Federal. Para isso - vimos
batendo nesta tecla desde o dia em que apresentarnos o requerimento - era
necessãrio que as autoridades do Estado de Minas Gerais e as do Governo
Federal deixassem de lado as brigas pessoais e as revanches polIticas
partidárias, já que diferenças ideológicas não existem. 0 que existe são
brigas pessoais, e seria interessante que esse mal-entendido fosse superado
pela necessidade do Estado e pela sensibilidade que a Governo Federal
deveria ter demonstrado diante da questão.

Felizmente, iniciamos os entendimentos, e o Estado de Minas Gerais
levantou as seus nümeros, corn as quais o Governo Federal não concorda.
Mas quero dizer o seguinte: quanto ao fato de concordar ou não, da minha
parte não val nenhuma critica ao Governo Federal, porque ele está
recebendo as dados agora e terá a oportunidade de comparar os nümeros
dos Ievantamentos dos técnicos especializados de urn e de outro Governo.
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Não dá para aceitar o sensacionalismo. E preciso que haja realidade - e
estamos buscando, sim, que haja realismo, sem demagogia - e que 0
Congresso Nacional se sensibilize e regulamente o inciso IX do art. 201 da
Constituição Federal.

Outro aspecto que gostaria de abordar nesta tribuna: ha uns dias atrás,
entre 25 e 30 dias, eu e o Deputado AntOnio Carlos Andrada formulamos urn
requerimento a Presidéncia da Casa, no sentido de que o pacto federativo,
cuja discussão se iniciou neste Plenário, fosse visto sob a ótica dos
municIpios.

Estamos, portanto, ansiosos para conhecer a resultado desse
requerimento, que vai permitir que as municipios, a exemplo dos Estados,
estes como membros da Federacão que sao, também sejam ouvidos neste
momento em que se discute urn tema tao irnportante da vida nacional, que é a
pacto federativo.

Portanto, fica aqui o meu apelo para que a Presidéncia da Casa examine,
juntamente corn sua assessoria, a possibilidade de se manifestar, para que
possamos realizar aqui, a exemplo do que se fez, uma conferência em que as
Prefeitos, por meio de seus representantes, e as associaçOes de classe
possam também se manifestar sobre urn tema tao impartante.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ha uns dias atrás, a Deputado Mauro Lobo,
aqui nesta tribuna, alertou-nos para uma questão tambérn importante. Alerta
esse que vem ao encantra do que pensamos e daquila que o meu partido
defende - a Estado pequeno e eficiente, não urn Estado empresário, mas urn
Estado eficaz.

o Deputada Mauro Lobo trouxe a esta tribuna uma consideraçao
importante, e eu gostaria de discorrer sobre ela. Mas, antes disso, quero pedir
ao Deputado Hely Tarqüinio, pessoa que respeito muito, pela sua coerência e
firmeza, que permita que o Deputada Marcia Cunha, que deseja apartear-me,
possa faz6-lo corn seu raciaclnio sintética.

o Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Já que a tempo é curto para V.
Exa. propiciar urn debate aos outras cornpanheiros, quero apenas convidar V.
Exa. e os demais Deputados da Casa para, haje, as 17 horas, por rneio da
nossa Comissão de Fiscalizaçao Financeira, recebermos o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, para que ele passa debater conosco Os
critérias utilizados e a forma como ele conseguiu levantar aqueles dados.
Mais uma vez, nao tenho dUvidas de que a União, obviamente,
consubstanciada em preceitos constitucianais, quanda sinaliza que quer esse
encantra de contas, é exatamente por pensar que as Estadas não tern
condicOes de fazer esse levantamento. Mas nós fizemos, sim; nós
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levantamos. E, se eles pensam que a metodologia au que a Tribunal de
Contas avaliou erradamente, que provern a contrário. Agora, ficar fatando issa
e aquito não vai nos levar a nada.

Reconheco na fala de V. Exa. - chamo a atençâo para isso - que V. Exa.
tenta usar a bom-sensa. Isso é importante realmente. 0 equitibrio, neste
momento, e importante para todos nOs. Queremos a bern do Brash, queremos
a bern de Minas Gerais. Mas, para isso, efetivarnente, em prirneiro lugar, é
preciso que demonstrernos a real situação dos Estados brasileiros. E essa
disposicâa nãa tInhamos vista, ate agora, por parte do Presidente da
Repüblica. Entâo, esse encontro de contas é importante, para demonstrar
inclusive a situacão dos nossos municIpios, coma V. Exa. quer, coma a
Deputado Antonio Carlos Andrada quer. Isso é realmente importante.

Quero cumprimentar V. Exa. em meu name, em name da Bancada do
PMDB nesta Casa. Quero também convidar V. Exa. e as outras Deputadas
para recebermas a Presidente do Tribunal de Contas, as 17 horas.

o Deputada Sebastiãa Costa - Agradeca a participacão do Deputado
Marcia Cunha.

o Deputada Sebastiãa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reiniclo
minhas consideracOes fazendo urn agradecimenta a assessaria da Casa pela
presteza, pals, antes mesmo de chegar a tribuna, a requerimento já estava
nas minhas mãos.

Iniciatmente, devo dizer que este requerimenta tern coma objetiva pedir,
apelar para que a Estado cumpra a Emenda a Constituicão n o 35/98, que fat,
a época, amptarnente discutida nesta Casa, mesmo porque a seu autor,
Deputada Raul Lima Neto, tinha sempre uma predisposicâO de expor, corn
riqueza de detaihes, as suas proposicOes nesta Casa. Portanta, eta é
amplarnente conhecida par todos nôs, cotegas daquela época, ou seja, da
legistatura passada. Agora, vem a Deputada Sargento Rodrigues pedir
informaçOes a S. Exa. a Gavernador sobre a implementacãO para a servidor
militar. Gostaria de deixar ctaro que reconheço a sua impartâncta, tanta assirn
que vatamas favaravelmente a sua apravacaa, quando tramitau aqui. Ela foi
aprovada por ampla rnaioria. Ele paderia ser examinado também, já que a
requerirnento está senda vista apenas pela ótica dos militares, petas
autoridades estaduais que exercem também autras atividades de risca, de
pericutasidade, a exempto do que fazern as poticiais militares.

Portanta, gostaria de dizer que este requerimenta merecerá da nossa parte
não apenas o vata favarável, coma faca. Externanda publicamente, a que se
faz aqui nada mais e do que pedir ao Governo do Estado que cumpra a
Emenda a Constituicãa no 35/98.
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Em sua justificacao, a prOprio autor diz que veio a estender aos militares a

direito a percepcäo do adicional de remuneracãa para as atividades penosas,
insalubres ou perigasas. Contudo, ainda não se efetivou a pagamento do
referido direito aos servidores da Poilcia Militar de Minas Gerais. Pairavam
dUvidas, a época em que essa emenda foi discutida aqui, sabre a principia da
canstitucionalidade. Porém, na Casa a entendimento foi unânime quanta a
sua importância, sua relevância. Ate mesmo, ninguém viu, nem as nossos
juristas daquela epoca viram qualquer óbice de natureza constitucionat.
Também näo é do conhecimento deste partamentar - e talvez não seja da
Casa - que a Governador de então, ou a atual, tenha ajuizado quatquer açâa
que vise argüir a sua inconstitucionatidade ou a possibitidade de sua não-
apticacão. Se isso nâo foi feito, eta passa a ser uma norma auto-apticávet,
naturalmente já inserida explicitarnente nas tetras dessa ernenda a
Constituiçâo.

Portanta, a meu ver, a requerimento é importante para funcionar como uma
advertência, coma urn alerta. Penso que eta já seria uma norma auto-
aplicávet, já que näo foi arguida a sua inconstitucionalidade. A meu ver, na
condicãa de emenda a Constituiçao e nãa tendo sido atacada noutro campo,
junta ao Poder Judiciária eta já seria, par si mesma, auto-aplicávet.

Partanta, considero esse requerirnento importante. Ete merecerá, da nossa
parte, vota favorável. Gostaria, inclusive, de aproveitar para Iembrar-lhes do
parecer sabre a Requerimento no 9/99, que a prOpria Mesa da Assembtéia
exarou. Ate e bastante tango o retatOria, em que a iniciativa da matéria em
apreço se submete ao disposto no § 30 do art. 54 da Constituicäo Estadual, a
seguir transcrito. (- LC-:)

"A Mesa da Assernbléia podera encaminhar pedida de inforrnacão a
dirigente de entidade da administracão direta, ao Coma ndante-Gerat da
Palicia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou a não-
atendirnento, no prazo de trinta dias, ou a prestacâo de informacäo falsa
constituem infração administrativa, sujeita a respansabitizacâa.".

A propasição em tela solicita informaçOes sobre as providénctas que estâa
sendo tomadas, visando estender ao servidor mit itar a disposta no incisa V do
art. 31 da Constituicâo do Estado, garantido peta Emenda n o 36/98, a quat
transcrevemos a seguir. (- Lê:) "Art. 31, incisa V. Adicional de remuneraçäa
para as atividades penosas, insatubres, ou perigosas". Entendemas que as
informacOes solicitadas sâa convenientes e opartunas, pois a natureza do
serviço militar exige, em determinadas circunstâncias, acOes que catocam 0
agente em extrerna perigo de vida. A norma canstitucianal veio remediar, de
certa forma, tat situacâa.
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Entendernos, portanto, ser justa a solução em apreco, poiS os dados

recebidos pelos representantes deste Poder poderão informar corn precisão a
classe militar sobre as providências que estâo sendo tomadas para a
implementacão do referido benefIclo. No entanto, visando a dar melhor
direcionamento ao requerirnento, optarnos por apresentar a ele a Emenda no
1. (- Lê:)

"Condusão: em face do exposto, somos pela aprovacäo do Requerimento
n° 9/99 corn a Emenda n o i, a seguir redigida". A Emenda n o 1 tern o seguinte
teor: "Substituarn-se os termos "do Exrno. Sr. Governador do Estado, Dr.
Itamar Augusto Cautiero Franco" por "do Coma ndante-Geral da Poilcia
Militar".". E o parecer da Mesa é datado do dia 23/3/99.

Portanto, a prOpria Mesa da Assernbléia, coma estarnos dizendo aqui,
rnanifesta-se tambérn favoravelrnente, uma vez que todos os parlamentares,
a exernplo do autor do requerimento, estão imbuldos do mesmo sentirnento:
ver cumprida a emenda a Constituicao tao discutida pelo Plenário desta Casa,
que recebeu, na época, quase a totalidade dos votos dos parlarnentares que
acompanharam a sua trarnitacão e puderam verificar a sua importância.

Quero aproveitar o final do meu tempo para lernbrar que ha outras
autoridades no Estado que exercem atividade de alta periculosidade, ate
rnesrno as policiais civis, já que o requerirnento se direciona apenas as
autoridades militares.

Gostaria também que, em outra oportunidade, já que nesta já não é mais
possIvel, fosse avaliado urn tratamento semeihante para outras classes,
partindo do princIpio da isonornia que aproxirna interesses e direitos das
pessoas. Portanto, fica aqui o nosso encaminhamento favorável ao parecer
que a Mesa exarou, favorável ao requerimento, que é da major importância.
Concordo corn a substituição da autoridade mencionada, uma vez que 0
Comando-Geral tern autonornia para gerir a própria entidade. Portanto, a
substituiçao do nome de S. Exa. o Governador pelo do Cornandante é rnuito
oportuna, urna vez que assirn se obedece a hierarquia e não se passa sobre
a autoridade do Comando-Geral. Fica aqui a nossa rnanifestação favorável a
esse requerimento que é de suma irnportância para aqueles que praticam a
segurança no Estado de Minas Gerais.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
o Deputado Arnilcar Martins* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, quero, neste momento, encaminhar o Requerimento n o 9/99, do
Deputado Sargento Rodrigues, que solicita inforrnaçöes ao Sr. Governador do
Estado sobre a implernentacão ao serviço militar do direito ao adicional de
periculosidade, previsto na Ernenda a Constituiçao n o 35/98.
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Como podernos observar, é de extrema importância a discussão dessa

rnatéria, nurn momento em que assuntos referentes a gloriosa Policia Militar
de Minas Gerais - PMMG - estäo na ordern do dia. Discutern-se, neste
momento, nesta Casa, rnatérias que terão desdobramentos futuros de
enorrne importância na vida de todos os rnineiros. Todos sabemos que, na
sua vida mais do que centenária, mais do que bicentenária, a PMMG tern
prestado os mais relevantes serviços a populaçao de todos os recantos do
nosso Estado.

A questão do adicional de periculosidade nos parece relevante dentro desse
contexto malor, porque não é difIcil imaginar os riscos que corrern cada praça,
cada cabo e cada sargento que saern, na sua rnissäo diana, para enfrentar o
crime organizado, para enfrentar acöes das mais diversas naturezas,
deixando para trás suas farnilias, seus fllhos. Além disso, é grande a
apreensâo de cada mae de farnIlia, de cada cnianca, de cada filho, quando urn
pai sai de casa para uma acâo de aitissima periculosidade.

E muito mais do que justo, é uma questao de respeito a vida e a urna
instituicao que se recoioque essa discussão, neste momenta, na tribuna desta
Casa, a fim de que, corn sua posicao independente e douta, cada Deputado,
ouvindo a sua consciência, reflita sobre a irnportância da matéria que esta
sendo discutida.

No entanto, acabo de receber da Presidência desta Casa urna notificaçâo
de que o prazo destinado a esta fase da nossa reunião ja está esgotado.
Portanto, no momenta oportuno, terei o prazer de retornar esse assunto, a firn
de que possarnos, corn seriedade e após urna reflexão rnadura, voltar a
discutir a matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisao do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Carlos Andrada.
o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Gostaria, antes de entrar na rnatéria

propniarnente dita, de esclarecer o assunto que envolveu a questionarnento
relativo ao nCirnero de Deputados nas ComissOes, deixando bern clara a
nossa posicao, que em momenta algurn questionarnos nern duvidamos da
palavra do Presidente. Apenas levantamos questoes corn relaçâo ao
encaminharnento operacional desse levantamento.

Muitas vezes, quarido urn Deputada solicita a encerrarnento de piano da
reunião por falta de nümero de Deputados, a assessoria irnediatamente faz a
levantarnento nas comissOes. Sabernos que a chamada feita aqui no Plenario
é ienta, ternos a prirneira e a segunda chamadas. Ao final da segunda
charnada, rnuitas vezes a quadra nas cornissOes já se rnodificou e a nürnero
informado no inicio da chamada nao 6 a mesmo, padendo ate ocorrer a fata
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de urn Deputado que foi considerado presente nas comissOes já estar aqui no
Plenário e responder a chamada também, ocorrendo al duplicidade de votos.
Näo que a Presidência ou a Mesa estejam fazendo isso de má-fé, em
absoluto, não foi esse a nosso questionamento, é apenas uma questao
operacional para se buscar uma maneira rnais eficiente, que nâo dê rnargem
a esse tipo de confusão. Gostaria de deixar bern clara nossa posicâo corn
relacão ao questionamento que fizemos.

Também corn relacâo a citaçao que fiz do Deputado AmbrOsio Pinto, quero
deixar claro que apenas citamos a presença dele como exemplo. No
levantamento feito pela assessoria da Casa, ele estava em comissão e
quando comecei a falar aqui, ele estava no Plenário. E urn exemplo dessa
questâo que havia levantado. Citei a Deputado como exemplo, ele não tern
nada que ver corn o assurito e, em nosso entendimento, nao praticou nada de
errado nem algo que venha a comprometer sua atuacão nesta Casa.

A matéria que trata do veto assinado pelo Governador do Estado, Itamar
Franco, na sua mensagem, diz o seguinte. (- Lê:)

"Senhor Presidente da Assembléa, tenho a honra de levar ao conhecimento
de V. Exa. que, no uso de atribuição que me confere o art. 90, inciso VIII,
combinado corn o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto total
a Proposição de Lei Complementar n o 54, que altera o art. 80 da Lei n° 869,
de 5 de julho de 1952, que dispöe sobre a Estatuto dos Servidores PUblicos
Civis do Estado de Minas Gerais. Para apreciacão dessa egrégia Assembléia
Legislativa, encaminho-Ihe, em anexo, as razöes de veto. Ao ensejo, renovo a
V. Exa. as expressöes de meu elevado apreco e distinta consideracäo. Itamar
Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."

Pois bern, nas razöes do veto, o Sr. Governador diz a seguinte. (- LC-:)
"Recebo para sançào a Proposicao de Lei Complementar n o 54, que 'altera

o art. 80 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que dispãe sobre a Estatuto
dos Servidores PCiblicos Civis do Estado de Minas Gerais'. A despeito de
reconhecer a preocupacâo do autor do projeto de lei, Deputado Antonio Jtlio,
corn o bem-estar do funcionário, sinto-me no dever de opor veto total a
proposiçâo de lei em exame, por considerá-la em desacordo corn norma
constitucional, porque a iniciativa de lei sobre pessoal é do Governador do
Estado, como estabelece a art. 66, III, "b", da Constituiçâo do Estado."

Vou me ater aqui apenas a razão do veto do Goverriador. 0 Governador diz
que vetou, porque a iniciativa foi desta Casa. Ora, sabemos que a sançâo do
Governador supre esse vIcio de origem. Se ele concorda corn o projeto, ele
poderia rnuito bern...

Ao vetar a projeto, a Governador agiu contra o entendimento que tinha, que
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era que o projeto iria beneficiar a servidor. Poderia muito bern ter sancionado,
atendido a servidor, porque corn a sanção ele estaria suprindo esse vIcio de
origem. Dal porque entendemos que a veto tern de ser derrubado. Agradeço-
he, Sr. Presidente.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de InscriçOes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidéncia passa 2a Parte da reuniäo, corn a 1a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçöes da Presidência e
de Deputados e a apreciaçäo de pareceres e de requerimentos. Estäo
abertas as inscriçOes para a Grande Expediente da prOxirna reunião.

Questâo de Ordem
o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, gostaria de esclarecer a minha posicäo, neste momenta, em
Plenário, a respeito das minhas observaçOes relacionadas a comissão que foi
criada nesta Casa para visitar algumas cidades, quando externei a minha
insatisfacão par isso não ter sido comunicado a mirn. Neste momenta, tenha a
honra e a sensibilidade de reconhecer, pelo manifesto distribuido em Juiz de
Fora e pela presença do Sr. Presidente, de alguns colegas Deputados e de
Iideranças da regiäo, que tudo transcorreu tranquilamente e, acima de tudo,
corn consciência politica. Par isso, faço esse pronunciarnento em respeito ao
Sr. Presidente e a tados aqueles que compareceram a reuniào em Juiz de
Fora, que é minha terra. Assim, gostaria de parabenizar a tados.

Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exa. que se fizesse a contagem do
nürnero de parlamentares presentes nas cornissOes e no Plenário, a tim de
saberrnos se existe nUmero suficiente para continuarmos a reunião.

o Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que se proceda a chamada
para a verificaçäo de "quorum". Corn a palavra, a Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderarn a chamada 27 Deputados; ha 18

Deputados nas comissOes. Portanto, ha "quorum" para a continuaçãa dos
trabal has.

Decisão da Presidéncia
0 Deputado Carlos Pimenta e outras apresentaram a esta Presidência, na

17' Reuniâo Ordinéria, realizada em 6/4/99, requerimento em que solicitarn:
10 - Seja tornado sem efeito a recebimento da Mensagem n o 13/99 e do

Projeto de Lei n o 182/99, que dispöe sobre a reforma disciplinar de praças
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exciuldos da PMMG.

2° - Seja devolvida a Mensagem n o 13/99 e o Projeto de Lei n° 182/99 ao
Exmo. Sr. Governador do Estado, para que tome as providéncias que julgue
devidas no âmbito de seu poder discricionário.

30 - Seja fundamentada tal decisão - a de se devolverern a mensagem e
projeto citados - no fato, sobejamente provado, de que não compete ao Poder
Legislativo analisar o mérito ou imiscuir-se em matéria de exciusiva
competência do Chefe do Poder Executivo.

Os requerentes baseiam-se nos arts. 173, II, e 232, VII, do Regimento
Interno, para formular sua solicitação.

Esses d ispositivos estabelecem:
"Art. 173 - 0 Presidente da Assembléia so receberá proposiçâo que

satisfaça os seguintes requisitos:
II - Esteja em conformidade com o texto constitucional e corn este

Regimento".
"Art. 232- Seja despachado pelo Presidente o requerimento que solicitar:
VII - Observância de disposição regimental".
A Presidéncia esclarece aos solicitantes que foram observados os

requisitos regimentais necessários ao recebimento de proposicães, uma vez
que o Governador do Estado enviou a Mensagem n° 1.399, encaminhando o
Projeto de Lei no 182/99, no exercicio da competência que he confere o art.
66, inciso III, alinea "c', da Constituição do Estado, o qua] dispôe: (- Lé:)

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas
nessa Constituição, do Sr. Governador:

c) o Regime Juridico Unico dos Servidores PUblicos dos órgäos da
administração direta autarquica e fundacionaf, incluindo provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferéncia de militar para a
natividade".

Recebido e publicado, o projeto foi distribuIdo as Comissães de Justica, de
Administração PUblica e de Fiscalização Financeira, para, nos termos do art.
188, c/co art. 208 do Regimento Interno, receber parecer.

Na 161 Reunião Ordinária, real izada em 30/3/99, foi aprovado requerimento
de autoria do Deputado João Leite, solicitando audiência da Comissão de
Direitos Humanos, para exame dessa matéria. Verifica-se, portanto, o
cumprimento dos dispositivos regimentais aplicáveis ao recebimento e a
tramitaçao do Projeto de Lei n o 182/99.

Quanto a inconstitucionalidade alegada na fundamentação do requerimento
apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta e outros, a Presidëncia esciarece
que cabe a Comissão de Justiça o exame prelirninar de constitucionalidade,
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legalidade ejuridicidade, conforme o disposto no art. 102, inciso III, allnea "a",
do Regimento Interno.

A Presidência esclarece ainda que cabe ao autor solicitar a retirada de
tramitaçao de proposição, conforme determinaçao expressa no art. 285 do
Regimento Interno, que estipula: (- Lê:)

"Art. 185 - A retirada de proposicão será requerida pelo autor,
interrompendo-se, imediatamente, a sua tramitação."

Pelas razöes aduzidas e no exercicio da atribuiçâo que Ihe confere o art.
82, inciso VII, a Presidência indefere o requerimento do Deputado Carlos
Pimenta e outros. Essa é a decisão.

Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
Decisão de questão de ordem, tambérn formulada pelos Deputados Carlos

Pimenta, Hely TarquInio, Sebastião Navarro Vieira, na condição de Lideres,
respectivamente, da Minoria, do PSDB e do PFL, que apresentam
requerimento em que suscitarn questão de ordem, solicitando que a
presença, em Plenário, dos Deputados que compöem as Bancadas do PSDB
e do PFL so seja considerada para fins de abertura das reuniOes, quando
registradas no sistema do painel eletrOnico. Solicitam, outrossim, que essa
medida seja estendida a todas as outras bancadas da Casa.

Em resposta a essa questao de ordem contida no requerimento dos
Deputados, a Presidéncia esciarece que tern mantido e manterá rigor na
aferição do "quorum" necessário as discussOes, as votacöes e as verificaçoes
regimentalmente previstas.

0 art. 18 do Regimento Interno estabelece que a presença dos Deputados
será registrada no inIcio da reunião ou no seu transcurso, por meio do painel
eletrônico, e a correspondente relação será autenticada pelo Presidente e
pelo 1 0-Secret6rio: (- Lê:)

"Parágrafo ünico - Ocorrendo faiha no sistema do painel eletrônico, a
presença dos Deputados será registrada em relação manuscrita, que será
autenticada pelo Presidente e pelo 1°-Secret6rio."

A fim de se evitarem problemas quanto ao registro da presença dos
Deputados, as Mesas anteriores tern consofidado a praxe de determinar que
seja anotado manualmente o nome de cada Deputado que ingressa no
Plenário, mesmo que o parlamentar registre a presença no painel eletrOnico, e
este procedimento visa claramente ao born andamento dos trabaihos.
Portanto, corn relação a aferição de "quorum" para abertura da reunião, a
Presidência decide manter o procedimento de praxe adotado pelas Mesas
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anteriores, de considerar presentes todos Os Deputados que entrarern no
recinto do Plenário, esteja a presença registrada em relaçäo manuscrita ou no
sisterna do painel eletrãnico.

Sala das Reuniães, 13 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, no uso da atribuição que the confere o inciso II do art. 83 do

Regimento Interno, e considerando que o art. 111, § 2°, do Diploma
Procedirnental dispöe: "Presidente da Assembléia não receberá requerirnento
de constituiçao de cornissão especial que tenha por objeto matéria afeta a
comissão permanente ou Mesa da Assernbléia", deixa de receber
requerirnento do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja constitulda
comissão especial corn a finalidade de acompanhar e discutir a renovação da
concessão do serviço de distribuicão de água, coleta e tratarnento de esgoto,
celebrado entre a COPASA-MG e o Municipio de Belo Horizonte, por tratar de
matéria afeta a Cornissão de Adrninistraçao Püblica, conforme o estabelecido
no art. 102, inciso I, alInea "d", do Regirnento Interno, o qual estipula: "Art. 102
- São matérias de competéncia das comissöes perrnanentes, observado o
disposto no art. 100, especificamente: I - da Comissão de Administracão
PUbtica: d) a polItica de prestacão e concessão de servicos püblicos;".

Sala das ReuniOes, 13 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

deterrnina anexacão do Projeto de Lei Cornplernentar n° 5/99, de autoria do
Deputado Ronaldo Canabrava, ao Projeto de Lei Complementar n° 1/99, de
autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por guardarem
semethanca entre Si.

Sala das Reuniöes, 13 de abrit de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2 1 do art. 173 do Regimento Interno,

deterrnina a anexacao do Projeto de Lei n° 218/99, de autoria da Bancada do
PFL, ao Projeto de Lei n o 197/99, de autoria do Deputado Alberto Bejani, por
guardarem sernelhanca entre si.

Sala das Reuniöes, 13 de abrit de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, em cumprimento ao art. 62, inciso XXVI, da Constituicão
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Estadual, reforma despacho anterior e determina que o Projeto de Lei n°
136/99, de autoria do Deputado Errnano Batista, que altera os limites entre os
MunicIpios de Mantena e São João do Manteninha, publicado em 13/3/99,
tenha sua tramitação alterada para Projeto de Resolução n° 136/99. Assim
sendo, a Presidéncia despacha o projeto as ComissOes de Justiça e de
Assuntos Municipais, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regirnento
I nterno.

Sala das ReuniOes, 13 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina anexacão da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 11/99, de
autoria do Deputado José Alves Viana e outros, a Proposta de Emenda a
Constituicao n° 10/99, de autoria do Deputado Antonio Carlos Andrada e
outros, por guardarem semelhança entre si.

Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Designaçao de Comissöes
O Sr. Presidente - A Presidéncia val designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da Junta Comerciat do Estado de
Minas Gerais - JUCEMG -: pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins;
suplente - Deputado Fábio Avelar; pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; suptente - Deputado Paulo Pettersen; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçatves; suptente - Deputado Bené Guedes; pelo PT:
efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputada Maria Tereza
Lara; peto PPB: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suptente - Deputado
Lutz Fernando. Designo. A Area de Apoio as Comissöes.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Turismo - aprovação, na 4a
Reunião Ordinária, dos Requerirnentos n°s 98 a 101/99, do Deputado Márcio
Kangussu, e 107/99, da Deputada Maria Olivia; de Administração Püblica -
aprovação, na 3' Reunião Ordinária, dos Requerirnentos n°S 88 e 89/99, da
Bancada do PSD, e 131/99, do Deputado Paulo Pettersen, e arquivarnento do
Requerimento n° 75/99, do Deputado Carlos Pimenta, em virtude de perda do
objeto da proposição; de Direitos Humanos - aprovação, na 5a Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 106/99, da Deputada Maria Olivia; de Saüde -
aprovação, na 4a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 93/99, da
Deputada Maria Olivia, e 116/99, do Deputado Rogério Correia; de
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Transportes - aprovaçào, na 51 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
55/99, da Comissão Especial DEOP-DER; 71/99, do Deputado Ronaldo
Canabrava; 72199, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 77/99, do
Deputado Bilac Pinto; 91 e 92/99, do Deputado Gil Pereira; 94, 95, 97/99, do
Deputado Carlos Pimenta; 108 a 115/99, do Deputado Eduardo Daladier, e
rejeiçâo do Requerimento no 96/99, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso )(Xl do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em
outra ocasiâo, requerimentos dos Deputados Maria Olivia e outros em que
solicitam a realizacão de urna reuniäo especial para homenagear a Sra.
Angela Gutierrez; e do Deputado Edson Rezende e outros em que solicitam a
realizacäo de reuniào especial destinada a receber representantes dos
trabaihadores rurais sem terra, de entidades sindicais e de assistência social,
de autoridades governamentais e de representantes da sociedade civil; nos
termos do inciso X)(Xli do art. 232 do Regimento interno, requerimentos dos
Deputados Agostinho PatrUs em que solicita o desarquivamento do Projeto de
Lei no 1.987/99; Bilac Pinto em que solicita o desarquivamento do Projeto de
Lei no 1.992198; César de Mesquita (4) em que solicita o desarquivamento dos
Projetos de Lei n os 1.389/99, 1.840, 1.878 e 1.900/98; AntOnio Julio em que
solicita o desarquivamento do Requerimento no 2.782/99; nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento interno, requerimentos dos
Deputados Maria Olivia em que solicita que o Projeto de Lei no 143/99 seja
remetido a comissão seguinte a que foi distribuldo, uma vez que a Comissäo
de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; Adelmo Carneiro Leão em
que solicita que o Projeto de Lei no 22/99 seja remetido a comissão seguinte a
que foi distribuido, uma vez que a Comissâo de Justica perdeu o prazo para
emitir seu parecer; Luiz Fernando em que solicita que o Projeto de Lei no
39/99 seja remetido a cornissão seguinte a que foi distribuido, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos
do inciso VIII do art. 232 do Regimento interno, requerimento do Deputado
Paulo Piau em que solicita a retirada de tramitaçâo do Projeto de Lei no
190/99 (Arquive-se o projeto.).

Votaçäo de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita

que o Projeto de Lei no 37/99, que dispOe sobre a criacão de cães no Estado
e dá outras providências, seja distribuido a Comissão de Meio Ambiente para
apreciação, tendo em vista o disposto no art. 102, inciso VIII, do Regimento
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Interno. Em votacao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

de piano, näo ha nümero suficiente para o prosseguimento dos nossos
trabalhos, e, sendo assim, solicitaria a possibilidade de encerramento, de
piano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que ha "quorum" para o
prosseguimento dos trabalhos. Requerimento da Deputada Maria José
Haueisen em que solicita que o Projeto de Lei no 112/99, que trata da
alteraçäo da composição do Conseiho Estadual de Assisténcia, seja também
distribuido a Comissào de Administraçao Püblica. Em votaçào, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sebastião Costa - Solicito verificaçao de votaçâo, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçao de
votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificaçäo de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados; votou "não" 1 Deputado;

houve 1 voto em branco. Havendo a presença de 24 Deputados em
comissOes, temos urn total de 42 Deputados. Está ratificada a aprovacão do
requerimento. Cumpra-se.

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que solicita seja o
Projeto de Lei no 128/99 distribuIdo a Comissâo de Meio Ambiente. Em
votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questâo de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Quero conferir corn V. Exa. qual o verdadeiro

nUmero de Deputados, cuja presença constou.
O Sr. Presidente - Foi corn putada a presenca de 24 Deputados em reuniöes

nas cornissOes e de 18 Deputados no Plenário.
Requerimento dos Deputados Edson Rezende e Durval Angelo, em que

solicitam, corn base no inciso Ii do art. 108 do Regimento interno, seja
constitu Ida comissâo especial destinada a estudar o end ividamento do Estado
de Minas Gerais. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vern a Mesa requerirnento do Deputado Paulo Piau, Vice-LIder do PFL, nas
funcOes de Lider, em que, nos termos do § 1 1 do art. 70 do Regimento
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Interno, solicita lhe seja concedida a palavra para transferi-la ao Deputado
Sebastião Costa. A Presidéncia defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 10 minutos.

Questão de Ordem
o Deputado Hely TarquInio - A concessão da palavra peio art. 70 ao ilustre

Deputado Sebastião Costa foi feita invertendo a Ordem do Dia. Quer dizer,
uitrapassou-se o Regimento Interno, que diz no § 2 1, art 70: "A paiavra
somente será concedida, em ambas as fases da Ordem do Dia, depois de
discutidas ou votadas as matérias nelas constantes." E foi concedida a
paiavra, corn muita justica, ao ilustre Deputado, que está nos fazendo urna
exposiçäo sobre a Presidència e os rnunicIpios, rnas gostaria de pedir ao
nosso Presidente para reconhecer o lapso, porque inverteu a ordem dos
trabaihos. Logo a seguir, gostariamos, depois de apreciar as paiavras do
Deputado Sebastião Costa, que votássernos o requerimento.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado Hely TarquInio que,
reaimente, em razão do excesso de papel na mesa, a Presidência se
equivocou e concedeu a paiavra pelo art. 70, sern ter conciuldo a votação de
requenmentos. Mas estamos ainda em tempo e voitaremos a votacao dos
requerimentos restantes.

o Sr. Presidente - Requerimento n° 9/99, do Deputado Sargento Rodrigues,
em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
informacöes sobre a concessäo ao servidor militar do adicional de
periculosidade previsto na Emenda a Constituiçäo n° 35/98. A Mesa da
Assembiéia opina pela aprovacão do requerimento com a Emenda n° 1, que
apresenta. Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

Questão de Ordem
o Deputado Amlicar Martins - E visIvel o esvaziamento do Plenário, e

estamos informados de que o mesmo ocorre nas comissöes, havendo um
esvaziamento grande de Deputados. Entâo, solicito a V. Exa. que, de piano,
encerre esta reunião.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, que ha "quorum" para o
prosseguimento dos trabaihos. Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado
Amilcar Martins.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotado a prazo destinado 1a Fase, a Presidência

passa 6 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votação da matéria
constante na pauta.

Questães de Ordem
0 Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, devido a esse equlvoco
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cometido anteriormente, gostaria de, para corrigir o engano, usar o prazo, e,
protegido pelo art. 70, fazer uso da palavra.

o Sr. Presidente - A Presidência informa que, se tivesse colocado em
votaçäo os requerimentos, V. Exa. näo teria prazo para ocupar a tribuna pelo
art. 70, porque tinhamos outro requerimento, do Deputado Paulo Pettersen,
nas mesmas condiçoes que o de V. Exa., que havia chegado corn alguns
minutos de antecedéncia e tinha, então, prioridade.

o Deputado Antãnio Carlos Andrada - A questão de ordem levantada pelo
Deputado Amilcar Martins, em que solicitou a encerramento da reuniâo por
faita de "quorum", V. Exa. respondeu que havia alguns Deputados presentes
mais os Deputados nas comissöes, como prevé o art. 126. Mas V. Exa. citou,
também, as Deputados do PDT, se näo me engano, que estariam reunidos
em uma das dependências da Casa. Ora, a Regimento näo prevê que reunião
partidária seja contada para efeito de "quorum" em Plenário. Se assim fosse,
irIamos cantar as Deputados que estäo em seus gabinetes para fazer
recomposiçäo de 'quorum". 0 Regimento é muito claro: é no Pienário e nas
camissöes. Entâo, ratifico a posiçäo do Deputado Amiicar Martins, soiicitando
O encerramenta, de piano, da reunião, pois é visIvel a auséncia de Deputados
em Plenário, e temos informaçoes seguras de que diversos Deputados já
deixaram as camissOes.

o Sr. Presidente - Tendo em vista a impartância da matéria em pauta, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados,
para recomposiçao do "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Durval Angelo) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 25 Deputados, e ha 15

Deputados presentes em comissöes, num total de 40 Deputados. Temos,
partanta, "quorum" para votaçâo.

Discussâo e Vataçao de Proposiçães
o Sr. Presidente - Votaçäo, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de

Lei Compiementar n° 54, que aitera o art. 80 da Lei n° 869, de 5/7/52, que
contérn a Estatuto dos Servidores PUblicos Civis do Estado de Minas Gerais.
A Comissäo Especial apina pela manutençâo do veto. Em votaçâo, o veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto.

QuestOes de Ordem
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, inicialmente, nâo

quero aqui obstaculizar a andamento dos trabaihos, e meu tempo pode ser
descontado, mas eu gostaria que, dentro do prazo que tenho para discorrer
sobre a matéria, a Mesa informasse quais sào as Deputados presentes em
comissöes. Temos informaçöes seguras de que diversos Deputados se
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retiraram das comissöes e de que algumas delas praticamente já encerrararn
seus trabaihos.

o Sr. Presidente - A Presidência passaré a leitura das listas de Deputados
presentes nas cornissOes, devidarnente encaminhadas e assinadas pelos
Presidentes destas. Comissäo de Turismo: Deputados Elbe Brandão, George
Hilton, Márcio Cunha e Arlen Santiago (assinatura: Deputada Elbe Brandão).
Comissâo Especial da Seca no Node de Minas: Deputados Dimas Rodrigues,
Dalmo Ribeiro Silva, João Batista de Oliveira e José Braga (assinatura:
Deputado Dimas Rodrigues). Reunião Conjunta das Comissöes de Assuntos
Municipais e de Transporte: Deputados Alvaro Antonio, Ivo José, Antonio
Roberto e Arnbrósio Pinto (assinatura: Deputado Ambrósio Pinto). Comissão
de Defesa do Consumidor: Deputados João Paulo e Elaine Matozinhos
(houve assinatura do Deputado Mauri Torres, tornada sem efeito porque e!e
já se havia retirado). Eram esses, portanto, os Deputados presentes nas
comissöes, quando a Presidência informou ao Plenário que tinharnos a
presenca de 15 Deputados em comissöes.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, vamos insistir na tese
de que não ha esse nUmero de Deputados nas corn issOes.

o Sr. Presidente - A Presidência solicita entâo a V. Exa. que nomeie
comissão de Deputados, e eu terei o maior prazer em fazer corn que ela
acompanhe a assessoria técnica da Mesa, para que V. Exa. pare de duvidar
da palavra do Presidente.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Não estou duvidando da palavra do
Presidente. Estou apenas constatando urn fato. 0 Deputado Ambrásio Pinto,
que foi citado corno rnembro da comissão, está aqui no Plenário, e não na
comissão. Naquele rnomento ele estava, mas neste momento, não. EntOo,
neste mornento, as comissOes não tern esse nimero. Nào estou duvidando
de que ha meia hora havia esses Deputados na cornissão.

o Deputado Hely Tarqumnio - Sr. Presidente, atendendo a sugestão de V.
Exa., solicito que a reuniOo seja suspensa por 5 minutos, para entendirnentos
entre as Liderancas sobre a verificaçâo da presença nas comissOes.

Suspensâo da Reuniâo
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reuniâo por 5 minutos, e

gostaria de receber na mesa os LIderes do PSDB, do PFL e do Governo.
Estão interrompidos os nossos trabaihos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Corn a palavra, 0

Deputado AntOnio Carlos Andrada, para encarninhar a votacào do veto.
QuestOes de Ordem
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o Deputado Carlos Pimenta - Para evitar o que aconteceu aqui, hoje, corn

desencontro de informaçOes sobre nornes de Deputados que estäo nas
comissOes e em Plenário, pediria a V. Exa., da mesrna forma que a Mesa
Diretora desta legislatura está obedecendo estritamente a votação pelo
painel, pediria a V. Exa. que também envidasse todos os esforços para fazer
funcionar tambérn a caixa de comando do painel que existe nas cornissOes.
Dessa forma, evitaremos qualquer tipo de inforrnaçOes trocadas, que não
possam ser aceitas pela Situaçao e pela Oposiçäo. Já ternos os cornandos de
cada cornissão - o mesrno comando que ternos aqui -, e o Deputado sabe
perfeitarnente digitar a sua senha e colocar a sua posicão oficialmente, que
será visualizada no painel.

o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - A respeito dessa questâo, o
Deputado Gil Pereira responderá em nome da Mesa.

o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sr. Deputado, a questào levantada
procede, e eu e o Deputado Dilzon Melo ja participarnos de urna reuniäo corn
o pessoal da Visual, para justamente meihorar ainda mais esse painel. Esse
painel será mais inforrnatizado ainda, o Presidente terá acesso a inforrnaçäo
sobre cada Deputado que se encontre nas cornissOes. lsso será deliberado
arnanhã, porque o painel está funcionando desde 1992, e, desde então, a
informética evoluiu muito. 0 painel tern nove anos, vamos reforrnulá-lo e
temos o orçarnento para o processo licitatório. Parabéns pelas suas
colocaçOes.

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como pode ser visto, vários
Deputados estão em comissäo, e não ha "quorum" para continuaçäo dos
trabaihos. Pedimos encerrarnento de pIano da reuniäo.

o Sr. Presidente - Tendo em vista a irnportância da matéria em pauta, a
Presidência vai deterrninar que se proceda a recomposiçâo 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 - Responderarn a charnada 15 Deputados; portanto, não

ha "quorum" para a continuação dos trabalhos.
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniâo, convocando
Deputados para as reuniOes extraordinárias de logo rnais, as 20 horas, e de
arnanhâ, dia 14, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocaçâo,
bern coma para a reunião ordinária tarnbém de arnanhã, as 14 horas, corn a
seguinte ordern do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na ediçao
anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA ga REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 13/4/99

Presidência do Deputado José Braga
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do

Dia): lnexistência de "quorum" para o prosseguimento dos trabaihos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão - 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 Julio - Arlen Santiago - Bené Guedes - César de Mesquita -
Christiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista
- Fábio Avelar - George Hilton - Hely TarqüInio - Irani Barbosa - Ivo José -
João Batista de Oliveira - Joo 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 - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20h11min, a lista de

comparecirnento registra a existência de riOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão 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 reuniâo anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Christiano Cânedo, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura
da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidência vai

passar 	 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária do dia 14, as 20
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horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária da
mesma data, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Fica
desconvocada a reuniâo extraordinária da mesma data, as 9 horas. Levanta-
se a reuniäo.
ATA DA 2a REUNAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de marco de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Sebastião Costa, Antonio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e
José Milton, membros da supracitada Comissâo. Registra-se a presenca dos
Deputados Mauro Lobo e Maria Tereza Lara. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçäo de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a
leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidéncia informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Esgotada a matéria
destinada 1a Parte da Reuniäo, o Presidente passa a 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votaço de proposicOes que dispensam
a apreciaçäo do Plenário. Submetidos a votação, säo aprovados os
Requerimentos n°s 49/99, do Deputado Edson Rezende; 52/99, do Deputado
Alencar da Silveira JOnior; e 69/99, do Deputado Márcio Kangussu. A seguir,
o Presidente passa 6 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussäo
e a votaçâo de proposicOes da Comissäo. Submetido a votaçâo, é aprovado
requerimento do Deputado José Milton, em que solicita sejam convidados os
Profs. Gerson de Britto Mello Boson, Reitor da Universidade Estadual de
Minas Gerais e Aluisio Pimenta, ex-Reitor da mesma Universidade, para que
possam prestar esclarecimentos sobre a situacão dessa instituiçao. Durante o
encaminhamento de votação, o Deputado Antonio Carlos Andrada
apresentou, e foi aprovada, emenda solicitando que os convidados sejam
recebidos em audiências pUblicas, em horários diferentes, estendendo-se 0
convite, para explanacâo, ao Prof. Murilio Hingel, Secretário da Educaçäo; a
Sra. Maria Spangler Andrade, Secretária de Ciência e Tecnologia; ao Prof.
AntOnio de Faria, ex-Vice-Reitor; e ao Sr. Ulisses Antunes Goncalves,
Presidente do DCE; e, para acompanhar as audiências, aos responsáveis
pelas unidades integrantes da referida Universidade. Submetidos a votação,
são também aprovados requerimentos dos Deputados Mauro Lobo, em que
solicita seja realizado urn ciclo de debates, promovido pela Comissão, para
proceder a estudos e apontar possIveis solicOes para a atual crise do ensino
superior, e Sebastião Costa, em que solicita sejam convidados o responsável
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pela Federação Estadual das APAEs de Minas Gerais e a Sra. Maria Alice
Magalhâes Lima, Presidente da APAE de Carangola, para exporem as
dificuldades financeiras por que passam as referidas associaçöes
assistenciais, principalmente em virtude do cancelamento de repasses dos
órgãos püblicos. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissães, 14 de abril de 1999.
Sebastiâo Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - Joâo Pinto Ribeiro -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA

SECA NO NORTE DE MINAS
As quinze horas e trinta minutos do dia seis de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Dimas
Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva, Joâo Batista de Oliveira e Carlos Pimenta,
membros da supracitada Cornissão. Presentes, também, os Deputados
Márcio Kangussu e Maria José Haueisen. Havendo nUrnero regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Cornissäo presentes. Prosseguindo, o Presidente
acusa recebimento de oficlo enviado pelo Presidente da Cãmara Municipal do
MunicIpio de Araçuai que encaminha cópias das lndicaçOes n°s 1, 12 e 17/99
solicitando: construção de uma barragem para perenização do rio Gravatá;
promover a rnobilização popular para o problerna da seca que assola a região
visando a preservação das nascentes de água e das matas ciliares do uso
racional das águas; e isentar de pagamento de taxas das glebas de terras
medidas pela RURALMINAS, no rnédio Jequitinhonha, entregando-Ihes Os

respectivos tItulos. A seguir, a Presidéncia informa que a presente reunião se
destina a ouvir os Srs. Raul Belém, Secretário de Estado da Agricultura e
Abastecimento; Eduardo Antonio Pinto Campelo, Diretor-Geral do Instituto de
Agropecuária - MA - ; Paulo Severino de Resende, Presidente da Empresa
de Assisténcia Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMATER - ; Guy Torres, Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais - EPAMIG -, que se fazern representar respectivamente
pelos Srs. AntOnio Lima Bandeira, Secretário Adjunto daquela Secretaria;
Marcos Reis AraUjo, Diretor-Técnico do IMA; João Carlos Guimarães,
Coordenador de lrrigação e Drenagem da EMATER; e Sebastião Gonçalves

421
de Oliveira, Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenacão da
EPAMIG. 0 Deputado Carlos Pimenta, relator, tece consideracOes iniclais a
respeito do tema a ser discutido. Em seguida, a Presidéncia passa a palavra
aos convidados acima mencionados, que, cada urn por sua vez, fazem suas
exposiçOes, seguindo-se de amplo debate corn a participação dos Deputados.
O Presidente informa que o inteiro teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Encerrada essa fase, o Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidência ao Deputado João Batista de Oliveira e apresenta dois
requerimentos: urn, em que solicita que a audiência pOblica que será
realizada em AraçuaI seja em conjunto corn a Comissão de Politica
Agropecuária e Agroindustrial; e o outro, em que se solicita que sejam
convidadas para participar da referida audiência pOblica representantes da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da EMATER,
do IMA e da RURALMINAS. Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são
os requerirnentos aprovados. 0 Deputado João Batista de Oliveira retorna a
Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues. 0 Deputado Carlos Pimenta
apresenta requerimento em que solicita que seja convidado o Presidente da
CEMIG para participar de reunião da Cornissão. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - João Batista de Oliveira -

Dalmo Ribeiro Silva - Maria José Haueisen.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDLISTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia seis de abril de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes a Deputada Elbe Brandão e os
Deputados Márcio Cunha e George Hilton. Havendo nUmero 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
membros presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Esgotada a 1a Pane da reunião, a Presidente
passa a 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposicOes não sujeitas a apreciaçâo do Plenánio. Submetidos a votaçâo,
são aprovados os Requerirnentos n°s 98 a 101 e 107/99. A seguir, passa-se a
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposicOes da Comissão. E apresentado requerimento do Deputado César
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de Mesquita, em que solicita seja convidado o Sr. Aracely de Paula, Deputado
Federal, para falar sobre projeto de sua autoria que trata da liberacão dos
cassinos. Sob a Presidência do Deputado Marcia Cunha, a Deputada Elbe
Brandão apresenta requerimento, em que solicita sejam convidadas as
autoridades que relaciona para debater o impacto da manutencao ou da
reduçào da alIquota do ICMS na cornercializacão de velculos no Estado.
Submetidos a votacâo, SO as requerimentos aprovados. Dando seqüência, a
Presidente discute corn as membros presentes o orçamento da Cornissäo
para 1999 e a realizacäo de urn ciclo de debates para avalraçäo do seminário
sobre o turismo de 1997. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Elbe Brando, Presidente - George Hilton - Márcio Cunha - Alberto Bejani.

ATA DA 2a REUNIAO EXTR.AORDINARIA DA COMISSAO DE
CONSTITUIcAO E JUSTIA

As quirize horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das CornissSes os Deputados Ermano Batista, Antonio
JUlio, Agostinho Silveira, Bené Guedes, Paulo Piau e Rogeria Correia,
membros da supracitada Cornissâa. Registra-se a presenca dos Deputados
Sargento Rodrigues, Cabo Morais, João Leite, Chico Rafael e Sebastiâo
Costa. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacâo de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reuniäo se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Nos termos regimentais, a Presidência acusa a recebimento das
proposicOes a seguir citadas, para as quais designou as respectivos relatores:
Projetos de Lei n

os 183 e 191/99, Deputado Adelmo Carneiro Leão; 186, 193
e 194/99, Deputada Paulo Piau; 190/99, Deputado Eduardo Daladier; 189/99,
Deputada Irani Barbosa; 185, 188 e 192199, Deputado AntOnio JUlio; e 184 e
187/99, Deputado Agostinha Silveira. A seguir, passa-se a fase de discussão
e votacão de pareceres sobre propasiçOes sujeitas a apreciacão do Plenário.
Submetido a discussão e votaçãa, é aprovado a parecer, mediante a qual a
relator conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 182/99 na forma do Substitutiva n o i (relator: Deputado
Agostinho Silveira). Cumprida a finalidade da reuniäa, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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prOxima reunião ordinária, determina a iavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 13 de abril de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Paulo Piau - Agostinho Silveira - Adelmo

Carneiro Leão - Eduardo daladier.

TRAM ITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 11/99

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria
Reiatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a projeta de lei em tela
iristitui procedimentos especlais para prevencão e detecçäo dos casos de
Lesâo par Esforços Repetitivos - LER.

O projeto foi examinada pela Comissäo de Constituicãa e Justica, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou-ihe as Emendas n

o
s 1 e 2. A seguir, a Comissäo de

SaUde opinau par sua aprovacâo corn as referidas ernendas.
Agora vem a projeto a esta Comissão, para receber parecer nos termas

regimentais.
Fundamentaçào

O abjetivo do projeto em análise é realizar a prevencão e a detecçäo dos
casos de Lesãa par Esforços Repetitivas - LER - nos trabaihadores do
Estado, par meia da definiçOo de procedimentas de vigilância e fiscalizacäo.
Tais procedimentas incluem inspeçãa médica periódica, pausas durante a
trabaiho, aiterriância de tarefas, implantaçao de urn piano de controle do ritmo
do trabaiha, adequação do mobiliária, das rnaquinas e do ambiente de
trabaiho e informaçâa aos trabaihadores par meio de cartazes , cartilhas e
palestras.

O projeta prevê ainda a puniçâa ao infrator em caso de descumprimento
das normas definidas.

A Cornissâa de Constituiço e Justica apresentau as Emendas n
o
s 1 e 2

corn o intuito de adequar a projeto as normas legais federais e estaduais,
evitanda-se a repetiçäa de disposicOes já consignadas em instrurnentas
narmativos.

As despesas decorrentes da aprovação do projeto correrâo par conta de
datacäa consignada no arçarnenta do Estado e não são significativas, uma
vez que já é regular a serviço de vigilância e fiscalizaçãa do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, samos pela aprovacãa do Projeto de Lei no 11/99, no 10 turno,
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corn as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justica.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerlo Correia, relator - Miguel Martini - Mauro

Lobo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 14/99

Comissäo de Fiscalizacäo Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n o 14/99
institui o Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura Familiar e de Viabilizaçâo
de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR - e dâ
outras providéncias.

0 projeto foi distribuldo as comissöes competentes, tendo a Cornissão de
Constituição e Justica opinado por sua juridicidade, legalidade e
constitucionalidade corn a Emenda n o i, que apresentou. Também a
Comissâo de Politica Agropecuária e Agroindustrial se manifestou
favoravelmente quanto ao mérito e emitiu parecer pela aprovacão da
proposiçâo.

Agora, nos termos da lei interna desta Casa, o projeto vem a esta Comissäo
para ser objeto de parecer quanto aos aspectos orçamentários.

Fundamentação
Urn dos maiores entraves ao desenvolvimento da agricultura familiar,

particularmente da decorrente dos assentarnentos da reforma agrária, é a
inexistência de linhas de crédito especIficas para o financiarnento do custeio
da atividade agricola. Por despesa de custeio entende-se a aplicacão de
recursos em sementes, rnão-de-obra, adubos, insumos, enfim, valores que
cornpöem o capital de giro ou o capital de trabalho. Linhas de crédito
adequadas a realidade dos agricultores de baixa renda sao, assim,
indispensáveis ao sucesso dos assentarnentos e da prOpria reforma agrária.

Projeto de lei semeihante tramitou nesta Casa na sessão legislativa de
1998, tendo sido arquivado ao final da legislatura. A proposição incorpora as
emendas apresentadas na referida sessão pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Uma delas teve como objetivo zerar os encargos
financeiros que incidem sobre Os financiamentos. Ao agricultor caberia, tao-
sornente, a obrigatoriedade de devolver o capital tornado ernprestado,
corrigido de acordo corn os indices oficlais de depreciação do poder aquisitivo
da moeda. 0 setor agrIcola tern baixa rentabilidade e, no resto do rnundo, é
objeto de subsIdios. No ambiente da globalizacão, não ha corno ser diferente.
A agricultura deve ser subsidiada.

A outra ernenda refere-se ao capital de giro. Pela proposicão que tramitou
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em 1998, estabelecia-se urna carência de 5 anos acrescida de prazo
adicional de arnortização de 36 meses, que se inicia imediatamente apOs a
carência. Nessas condiçoes, os recursos tern rotatividade efetiva e
beneficiam malor nümero de interessados.

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

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

14/99, no 1 0 turno, corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Cornissöes, 13 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerlo Correia, relator - Mauro Lobo - Miguel

Martini.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 32/99

Comissão de Defesa do Consumidor
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei ern epIgrafe
torna obrigatOria a divulgação pelo Estado, por melo do "Diário Oficial", de
informaçoes sobre veiculos apreendidos pelas autoridades policiais, sob
suspeita de furto ou roubo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/2/99, o projeto foi distribuldo a
Cornissão de Constituição e Justica, que conclulu pela sua
constitucionalidade na forma da Emenda n o 1.

Agora vern a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.
Fundamentaçao

A proposição em tela tern por objetivo tornar obrigatOria a divulgação, pelo
Estado, de informaçöes sobre a apreensão de velculos roubados ou furtados,
para evitar prejuizos tanto para o poder pUblico, em decorrência do acámulo
de veiculos que ficam nos patios a espera dos seus proprietários, quanto para
os particulares, devido aos danos sofridos pelos veiculos, exposto ao sol e a
chuva.

Corn efeito, a divulgação da relação dos velculos apreendidos se torna
0 necessária para que os proprietários, tendo acesso a essa inforrnação,

possam recuperá-los o mais rápido possivel.
A proposição em análise busca a satisfação do princlpio da publicidade

previsto no art. 37 da Constituição Federal, uma vez que torna mais
transparentes as acöes das autoridades policials encarregadas da guarda e

0 da recuperação dos veiculos apreendidos, o que se dará por meio da arnpla
divulgação.
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Ademais, tal medida cria urn canal de comunicaçâo corn a sociedade e

torna mais eficaz o trabaiho desenvolvido pelas autoridades policiais.
Conclusão

Diante do exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 32199 no
1°turno.

Sala das Cornissöes, 13 de abril de 1999.
Joäo Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Bené Guedes - Mauri

Torres.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 67/99

Cornissão de Constituicäo e Justica
RelatOrio

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Bilac Pinto, tern corno
objetivo alterar a alIquota do Imposto sobre Operacöes Relativas a Circulacão
de Mercadorias e sobre Prestacães de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Cornunicacöes - ICMS -, nas operaçôes relativas ao
fornecirnento de energia elétrica para consurno residencial.

Publicada em 20/2/99, foi a proposiçâo distribulda a esta Cornissâo para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispãe o art. 188, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

Fundarnentacào
O projeto de lei em tela tern o propósito de reduzir para 15% a alIquota do

ICMS incidente nas operacöes de fornecimento de energia elétrica para
consumo residencial, mediante alteraçao do art. 12 da Lei n° 6.763, de
26/12/75, que disciplina a cobranca de todos os tributos do Estado.

Ao contrário da Constituiçáo Estadual anterior, a atual Carta Poiltica de
Minas Gerais náo veda a iniciativa parlamentar em projetos de lei que
disponham sobre matéria de natureza tributária corno é o caso em tela. Assirn
sendo, está o processo legislativo deflagrado por quem tern plena legitimidade
(art. 65 da Constituicão Estadual).

Por sua vez, o art. 61, III, da mesma Constituição expressa que a
Assernbléia Legislativa cabe dispor sobre o sistema tributário estadual. Já 0
art. 24, I, da Carta da Repüblica confere aos entes federados cornpetência
pam legislar concorrentemente acerca de direito tributário. Também é
ap!icável a espécie o art. 25 da mesma Constituição Federal, que reconheceu
expressamente a autonomia dos Estados no que diz respeito a sua
cornpetência legiferante.

E oportuno frisar que esta Cornissão se restringe a análise dos aspectos
constitucionais e legais do projeto, não entrando em seu mérito, tarefa essa
das comissöes seguintes, as quais compete realizar estudo minucioso acerca
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dos reflexos da proposição a luz do interesse püblico.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, concluimos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 67/99.
Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 78/99

Comissão de Defesa do Consurnidor
Relatório

0 projeto de let em tela, do Deputado Marcelo Goncalves, tern como
objetivo limitar a 2% o percentual máxirno a ser aplicado a tItulo de multa de
mora decorrente do inadimplemento do pagamento da conta mensal do
consumo medido de água e coleta de esgoto, serviços esses prestados pela
COPASA-MG.

Publicada em 6/3/99, foi a proposicao distribuida a Comissão de
Constituiçao e Justica, que ernitiu parecer, mediante o qual concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, para atender ao que dispãe o art. 102, IV, do Regimento Interno,
vem o projeto a esta Comissão para sobre ele ernitir parecer de mérito.

Fundarnentacâo
A proposição em análise busca equiparar os consumidores que,

eventualmente, deixam de pagar a conta mensal do consumo medido de água
e coleta de esgoto aqueles já contemplados pelo beneficio do § 1 0 do art. 52
da Lei Federal n° 9.298, que deu nova redação a Lei Federal n° 8.078, de
11/9/90, que contérn o Codigo de Proteçao e Defesa do Consumidor.

Assim sendo, procura-se limitar a penalidade pelo atraso de pagamento a,
no máxirno, 2% do valor do débito. Tat medida, do ponto de vista do direito do
consumidor, é ajustada para este momento em que os Indices inflacionários
mensais tern ficado muito aquém desse patamar. Em se tratando de urn
serviço de primeira necessidade, que alcança todas as faixas de renda que
dele dependem, esta medida torna-se ainda mais oportuna em face das
enormes dificuldades por que passam os consumidores nesse momento,
apanhados pelo preocupante nivel de desemprego do pals.

A penalidade anteriormente aplicada nesses casos (10%) ensejava, sem
sombra de dtividas, urn enriquecimento sern causa para a prestadora dos
serviços em detrimento do consumidor, configurando-se, pois, em uma
situaçâo plenamente injusta.

Diante desse quadro, entendemos ser medida de justica acoiher a
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pretensão constante do projeto, por considerá-la consoante as regras de
protecão ao consumidor, estatuidas na Lei Federal n o 8.078, de 1990.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 78/99

no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 13 de abril de 1999.
João Paulo, Presidente - Bené Guedes, relator - Mauri Torres - Elaine

Matozinhos.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 118/99

Cornissão de Constituição e Justica
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epigrafe
tern por escopo dispor sobre a denominacão de estabelecimento, instituiçäo e
próprio pblico do Estado.

Desarquivada segundo prevê o art. 180 do Regirnento Interno, a proposicão
foi publicada em 11/3/99 e, a seguir, distribulda a este Orgâo colegiado para,
nos termos do art. 102, III, "a", do aludido docurnento, receber parecer quanto
a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentaçäo
Do exame sistemático da Constituição da Reptiblica, depreende-se que aos

Estados membros da Federaçäo é assegurada a autonomia administrativa,
competindo-Ihes, por isso mesmo, dispor da forma que julgarem conveniente
sobre as matérias relacionadas corn sua organizacão interna e seus bens
patrimoniais, respeitados, é evidente, os limites impostos pela prOpria Carta
Magna.

No âmbito estadual, convém nos reportarmos ao art. 61, inciso XIV, da
Carta mineira, por dernandar a existência de lei, no sentido formal e material,
para o fim de regulamentacão das matérias relativas aos bens de domInio
püblico. 0 fato é que o projeto em exarne estabelece regras especificas a
serem observadas quando da denominação de bens patrimonlais ou de
instituiçães da administraçâo pUblica estadual, apresentando conteüdo
normativo corn pativel com o mencionado dispositivo constitucional.

Ainda nos atendo a Constituição mineira, lembramos que a matéria
consubstanciada no projeto não se inclui entre aquelas relacionadas no art.
66, as quais sáo de iniciativa legislativa privativa de titulares dos Três
Poderes.

Demonstrada a pertinência da proposicão quanto a iniciativa, passemos a
examinar detidamente o seu conteido.

0 objetivo precipuo do projeto 6 o de consolidar a leg islacão existente sobre
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a denominaçäo de estabelecirnentos püblicos, dispensando ao assunto
tratamento uniforme e, em parte, inovador.

O seu art. 1 0 estabelece que a atribuicäo de nomes para estabelecimento,
instituição, prédio ou obra pUblica do Estado far-se-6 mediante lei. Tal
dispositivo se nos afigura conveniente, visto que, a falta de norma expressa
nesse sentido, tern-se verificado que o Poder Executivo denomina próprios
estaduais por melo de decreto e que o Tribunal de Justiça o faz por meio de
resoluçães, invocando autonornia administrativa e financeira, assegurada
constitucionalmente (Resolucao n o 294, de 29/12/95).

O art. 48, V, da Constituiçao da Repüblica, determina caber ao Congresso
Nacional, corn a sancäo do Presidente da Repüblica, dispor sobre Os bens de
domInio da União, preceito esse reproduzido pelo já citado art. 61, XIV, da
Carta mineira, relativamente aos bens do dominio pblico estadual, sem
nenhuma ressalva. Dessa forma, pode-se entender que qualquer aspecto
referente a bern pUblico, inclusive o norne, constitui rnatéria de lei.

O art. 1 0 do projeto em tela vern, portanto, dirimir questöes referentes as
interpretaçöes que tern suscitado o conceito de administracão de bens que
compreende normalmente o poder de utilizar e conservar, näo envolvendo o
poder de denominar.

Já o art. 21 contém mandarnento que, a nosso ver, necessita apresentar urn
caráter rnais restritivo quanto a escolha da denominação. De acordo corn a
proposta, a escolha não poderá recair sobre pessoa viva, enquanto a
Iegislacâo em vigor, além de se conformar a essa exigéncia, irnpãe ainda que
O homenageado se tenha destacado por notórias qualidades e valiosos
serviços prestados a coletividade.

Deixar de utilizar os critérios básicos relativos as notOrias qualidades e aos
relevantes serviços prestados a comunidade significa eliminar o caráter mais
importante e justificador da homenagem conferida pelo poder pblico.

A esse respeito, tomamos a liberdade de apontar para a conveniência de se
instituir uma outra restricão no texto da lei, a saber, a de que haja correlação
entre a destinaçao do bern püblico a ser denominado e a area de atuaçâo em
que o homenageado se tenha destacado no ârnbito local.

Quanto ao art. 3 0 , este, prudentemente, retoma preceito em vigor, quando
textualmente diz que "näo poderá haver em urn mesmo municIpio mais de urn
estabelecimento, instituiçäo ou próprio püblico do Estado corn igual
denorninacao". No entanto, embora o seu § 1 1 seja igualmente oportuno,
merece, a tItulo de aprimorarnento de redacão, acréscimo de expressão,
passando a conter o seguinte texto. "No caso de fusâo de estabelecimentos,
será mantida a denorninação rnais antiga, sendo extintas as demais". Já 0
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seu § 20, ao tratar da hipôtese de desmembrarnentO, apropriadarneflte estatui
que, no caso, se manterá em urn dos estabelecimentOS a denominacão já
existente, devendo as demais receber nova denorninacão.

Corn referenda ao art. 4 0 , cumpre-nos apontar para o seu cunho
inconstitucional, pois prevé a adoção do estatuto do plebiscito no âmbito da
comunidade escolar, mediante convocacão do colegiado do educandáriO,
para apresentar proposta de atteração de denominacão do respectivo
estabelecimento de ensino da rede pUblica estadual. Ocorre que o art. 49, XV,
da Carta Magna, estatui que a convocacäo de plebiscito é da cornpetêncla
exciusiva do Congresso NacionaL Em virtude desse viclo de
inconstitucionalidade, impãe-se-nos a supressâo de todo o art. 40.

Em atençào as consideracoeS apresentadas, cumpre-nos apresentar a
proposicão o Substitutivo n o i, que sana as questöes apontadas e aprimora a
sua redaçâo de conforrnidade corn a boa técnica legislativa.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei no 118/99 na forma do Substitutivo n o 1, a

seguir formalizado.
SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJ ETO DE LEI N o 118/99

Dispöe sobre a denominacão de estabelecimento, instituicão e próprio
piblico do Estado e dá outras providOnciaS.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A denominacão de estabelecifliento, instituiçãO e prOprio pUblico do

Estado será atribu Ida por lei.
Art. 21 - A escolha da denominacãO recairá em nome de pessoa falecida

que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes servicos
prestados a coletividade.

Parágrafo inico - Em caso de denominacão de instituicão, estabelecimento
ou prOprio pi:iblico, deverá ser observada a correlacão entre a sua de stinacão
e a area em que se tenha destacado o homenageado, se pessoa de projeçäo
em âmbito local.

Art. 3° - Näo poderá haver, em urn mesmo municIpiO, mais de urn
estabelecimento, instituiçâo ou próprio püblico do Estado corn igual
denomi naçâo.

§ 1 1 - Em caso de fusão de estabelecirnentos, será mantida a denominacao
mais antiga, sendo extintas as dernais.
§ 21 - Em caso de desmembramento, rnanter-Se-á em urn dos

estabelecirnentOs a denominacâo já existente, dando-se aos outros nova
denominacäO.
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 5 1 - Revogam-se as disposiçães em contrário, especialmente a Lei no

5.378, de 3 de dezembro de 1969, e a Lei no 7.621, de 13 de dezembro de
1979.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leäo.
PARECERPARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 119/99

Cornissão de Educaçäo, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

Desarquivada a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a
proposicão em exame propöe nova redaçâo para o "caput" do art. 169 da Lei
no 7.109, de 13/10/77, a qual contém o Estatuto do Magistério Püblico do
Estado.

Apreciada prelirninarrnente na Comissão de Constituicao e Justica, que não
encontrou ôbice de natureza juridica, constitucional e legal a sua trarnitação,
vern a matéria a esta Cornissão, para receber parecer de 1 1 turno, na forma
do art. 188, c/co art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
O projeto de lei aqui apreciado tern por objetivo atribuir ao professor, ao

supervisor pedagôgico e ao orientador educacional que atuam corn turmas de
alunos portadores de necessidades especiais de aprendizagern o direito a
incorporarern a gratificacão de 20% a que fazem jus ainda na atividade,
desde que a tenham recebido pelo periodo mInirno de 1.460 dias,
desprezando-se qualquer tempo inferior a 730 dias de interrupcâo.

A referida gratificacao e concedida a esses profissionais como incentivo
pelas tarefas de maior complexidade e pelo nIvel de estudos e de
especializacâo requeridos na atuaçäo em classes de educacâo especial.

A educacao especial atende a alunos portadores de tipos diversos de
deficiência e corn dificuldades de aprendizagem, o que representa para os
profissionais da area rnaior desgaste fisico, emocional e intelectual, alérn de
uma dedicacao rnuito maior. Acresce que não é fácil a substituiçâo desses
profissionais, devido ao perfil e ao nIvel de qualificacâo exigidos por essa
modalidade de ensino.

Assirn sendo, a iniciativa de se incorporar definitivarnente a gratificacão ao
vencimento dos referidos professores e especialistas, enquanto estiverem em
exerdIcio nessa atividade, é justa e oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 11 9/99,
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no 1 0 turno, em sua forma original.
Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
Sebastiäo Costa, Presidente - Joâo Pinto Ribeiro, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Antonio Carlos Andradaa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 147/99

Comissâo de Constituiçäo e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em tela, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, tern como
objetivo a transformacão de créditos constituldos por precatónos judiciais em
bOnus do Tesouro.

Publicado em 20/3/99, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e
da legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

FundarnentacãO
Preliminarmente, e oportuno lembrar que tramita nesta Casa o Veto Total a

Proposicão de Lei n° 13.927, que, em sIntese, permite a utilização de
precatOrios para quitaçâo de créditos tributários inscritos ou näo em divida
ativa. Caso o veto seja derrubado, a lei promulgada limitará a utilização
desses ativos aos débitos vencidos ha mais de 12 meses. Já o projeto em
análise inova nos seguintes aspectos: a) não estabelece data de vencimento
da dIvida para fins de utilização do crédito oriundo do precatório; b) converte
o precatário em bonus do Tesouro Estadual; c) permite a utilizacão dos bOnus
para quitacão de contas rnensais de água e energia elétrica; d) limita a 70% o
percentual máximo do débito que poderá ser quitado com a utilização de
bOnus oriundo de precatOrio.

A matéria aqui tratada é polémica, baja vista Os seus reflexos tanto nas
finanças do Estado quanto no ordenamento ju rid ico-constituciOnal. 0
comando insculpido no art. 100 da Carta da Repüblica determina a
observância da ordern cronolOgica da inscrição dos precatórios para efeito da
sua Iiquidacâo, regra essa que deverá ser observada corn extremo rigor, sob
pena de responsabilizacão dos servidores que a descumprirem.

No que tange a utilização dos cogitados bOnus para pagamento de contas
de água e energia elétrica, entendemos que a questão deverá ser submetida
a uma criteriosa avaliaçâo das comissOes seguintes, que irão analisar 0

mérito do projeto, visto que as concessionáriaS desses serviços estão
submetidas a regras jurIdicas próprias. A COPASA-MG, por exemplo, no
detém o rnonopálio do seriico de água e esgoto no Estado, haja vista que
grande parte dos municipios opera com sistema próprio. Já a CEMIG está
sujeita a lei que regula o funcionamento das sociedades anOnimas, sendo o
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Estado o acionista majoritário. Assim sendo, no primeiro caso não está o
Estado legitimado a irnpor, por via da lei, regras a serem cumpridas pelas
Prefeituras que não mantém contratos corn a COPASA-MG. Em relação a
CEMIG, não pode o acionista majoritário irnpingir a empresa o recebimento,
como contraprestação dos servicos prestados, de outros ativos que não
aqueles que meihor lhe convêm. Lembrernos ainda outras empresas que
operam no mesmo ramo, como e, por exemplo, o caso da Cataguases-
Leopoldina, que também explora os servicos de energia elétrica.

Saliente-se, ainda, que existem dispositivos na Consolidação da Legislacão
Tributária do Estado que possibilitam a quitacão de crédito tributário corn
dacão em pagamento de bens móveis novos e imóveis, bern como corn
Titulos da DIvida Agrária - TDAS - e TItulos da DIvida Contratual Securitizada
de responsabilidade do Tesouro Nacional, consoante o disposto no art. 218
da Lei n° 6.763, de 26/12/75, e no art. 70 da Lei no 12.729, de 30/12/77.

Diante desse quadro, feitas as ressalvas acirna, que devern ser objeto de
avaliaçâo criteriosa tanto da Comissão de Administracâo PCiblica quanto da
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira, entendernos que o projeto, no que
concerne ao carnpo de competéncia desta Cornissão, nâo encontra Obice a
sua trarnitacão. 0 art. 25 da Lei Maior confere aos entes federados
cornpetência para legislar acerca da rnatéria aqui focada, que é de relevante
interesse para o Estado, visto que objetiva resolver dois graves problernas
enfrentados pela Fazenda Piblica Estadual: a quitacão de débitos
constituIdos por precatórios judiciais e o recebirnento de créditos tributários.

Conclusão
Pelas	 razOes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 147/99.
Sala das ComissOes, 13 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 148/99

Comissão de Constituicâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Antonio Carlos Andrada, a proposicâo em epigrafe
dispOe sobre a publicacão de matérias no "Minas Gerais", Orgão oficial dos
Poderes do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/3/99, foi o projeto distribuldo
preliminarmente a esta Cornissäo, paraser submetido a exame de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.
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FundamentacâO

o jornal "Minas Gerais' é publicado pela Imprensa Oficiat do Estado de
Minas Gerais, autarquia do Poder Executivo.

Nele säo divulgados atos do Governo, decretos e regulamentos a ser
executados no Estado. Subdivide-se em: noticiário; caderno I, que contém o
"Diário do Executivo", o "Diário do Legislativo" (publicacães da Assembléia
Legislativa e do Tribunal de Contas) e "Publicaçäo de Terceiros"; caderno U,
contendo o "Diário do Judiciário", que engloba publicacöes dos Tribunals de
Justica, de Alçada e de Justica Militar, do Ministérlo Püblico, do Poder
Judiciário da Uniäo e do Tribunal Regional Eleitoral.

A proposicäo em exame tern por objetivo dar nova configuracão ao "Minas
Gerais", cujas publicacöes se fariarn em cadernos especIficos, corn páginas
distintas e numeração prôpria, sob os tItulos "Diário do Executivo", "Diârio do
Legislativo", "Diário do Judiciário" e "Publicaçöes de Terceiros".

o projeto determina, outrossim, que as publicacöes do expediente do
Tribunal de Contas do Estado sejarn publicadas no "Diário do Legislativo", sob
tItulo próprio.

Por fim, a proposicão dispöe que a matéria a ser inserida no caderno "Diário
do Legislativo" obedecerá a ordem estabelecida pelo próprio Poder.

o projeto, em seu aspecto global, não apresenta irregularidade quanto a
constitucionalidade formal e material, uma vez que trata de matéria de
competéncia do Estado, por forca do disposto no § 1 0 do art. 25 da

Constituição Federal.
Corn efeito, o art. 10, II, da Constituicäo mineira, estatui que compete ao

Estado organizar seu governo e sua administracão.
Por seu turno, o art. 61, XIX, da Carta Estadual determina que cabe a

Assembléia Legislativa, corn a sancão do Governador, dispor sobre matéria
de competência reservada ao Estado federado no § 1 0 do art. 25 da
Constituição da Reptiblica.

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

legalidade do Projeto de Lei n o 148/99.
Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 150/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Canabrava, tern P01 objetivc
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proibir a veiculação de mensagem que possa causar constragimentos ao
usuárlo inadimplente corn o servico de telefonia no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

Publicada em 20/3/99, foi a proposição distribuida a esta Comissäo para
receber parecer preliminar quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispöe o art. 188, c/co art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fu ndamentação
A proposição em epIgrafe visa a proibir as concessionárias que exploram o

serviço de telefonia veicular mensagem informando que determinado telefone,
cuja conta mensal não foi quitada, encontra-se desligado temporariamente.
Entende o autor do projeto que tais mensagens acabarn causando
constrangimentos ao titular da linha diante daquele que tentou contatá-lo.

Em primeiro lugar, ha que ser analisada, dentro dos limites impostos a esta
Comissâo pelo Regimento Interno, a questao que envolve a
constitucionalidade do ente federado para legislar acerca dessa matéria.

A Carta da Repüblica, em seu art. 24, dispöe:
Art. 24 - "Compete a Uniào, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

V - producâo e consumo;

§ 1 0 - No âmbito da Iegislação concorrente, a competência da Uniäo limitar-
se-a a estabelecer normas gerais.

§ 21 - A corn peténcia da Uniäo para legislar sobre normas gerais nâo exclui
a competência suplementar dos Estados.".

A matéria tratada neste projeto foi disciplinada pela Lei Federal n° 9.472, de
17/7/97, que dispãe sobre a organização dos servicos de telecomunicacöes
no Pals. Em seu art. 31, a referida norma relaciona os direitos dos usuários
dos servicos de telefonia diante das concessionãrias que os exploram, nâo
mencionando, lamentavelmente, a proibicao de se divulgar mensagem
desabonadora do consumidor em caso de inadimpléncia. Assim sendo, nos
termos do dispositivo constitucional anteriormente citado, poderá o Estado
suprir tal omissão mediante lei especifica.

Assim sendo, de forma suplementar, esta o ente federado, neste caso,
legislando de forma legitima sobre tema afeto a competência comum da
União e do Distrito Federal (producão e consumo).

Neste caso, o que se ye na prática é a imposicão de uma penalidade
adicional ao inadimplente, que, além de ter Os servicos suspensos, acaba se
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submetendo a urn tratamento vexatório em razão de uma mensagem
desabonadora divulgada em sua linha telefônica para aqueles que o
acessarem, o que é vedado pelo art. 42 da Lei Federal no 8.078, de 1990, que
contém o COdigo de Proteçäo e Defesa do Consumidor.

A proposiçào em tela, entretanto, impöe uma limitação muito especIfica,
quando diz que näo se pode veicular a seguinte mensagem: '0 telefone
encontra-se desligado temporariamente". A redacão do artigo nâo é
adequada, visto que aquele que desejar descumprir a lei poderá
simplesmente veicular mensagem corn outro conteUdo, alcançando, porém,
pela mesma via, Os mesmos resultados.

Não ha tambérn necessidade de serem fixadas novas multas em caso de
descumprimento, visto que estas já estão estabelecidas na própria Lei
Federal no 8.078, de 1990, devidamente regulamentada pelo Decreto no
2.181, de 20/3/1997.

Por Ultimo, conforme previsto nas duas normas federals citadas (Leis nos
9.472 e 8.078), as reclamaçöes podem ser encaminhadas a quaisquer Orgäos
de protecão dos consumidores (ANATEL, PROCON, Ministério PUblico, etc.).
0 estabelecimento de urn ünico órgão para atuar na punicao da empresa
infratora poderá prejudicar o verdadeiro objetivo do projeto.

Assim, para corrigir essas incorreçoes de ordem técnica, apresentamos, na
conclusão do nosso parecer, o Substitutivo n o 1.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 150/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Prolbe as concessionárias de servicos de telefonia de veicularem

mensagens em telefones desligados por inadimplência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E vedada as concessionárias de serviços de telefonia no Estado de

Minas Gerais a veiculaçâo de mensagem que possa causar constrangimentos
ao titular da linha, em caso de suspensão dos serviços por falta de
pagamento da fatura mensal.

Art. 20 - Em caso de descumprimento desta lei serâo aplicadas as infratoras
as penalidades previstas na legislacão especIfica.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissães, 13 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo
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Daladier - Agostinho Silveira - Paulo Piau.

PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 154/99
Comissão de Constituição e Justica

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise,

encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n o 11/99, visa a dar nova
redação ao art. 6 1 da Lei no 11 .406, de 28/1/94, que reorganiza a autarquia
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e dá outras providências.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 24/3/99, foi o projeto distribuido a
esta Comissäo para ser submetido a exame preliminar quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposição visa a alterar a art. 6 0 da Lei no 11.406, de 1994, ampliando a

nUmero de componentes do Conseiho Administrativo do IPSM, que passaria a
incluir representantes de clubes, associacöes, união do pessoal da Policia
Militar, além de urn representante dos pensionistas e técnicos da diretoria de
financas, da diretoria de pessoal e da diretoria de saUde.

Justificando a medida proposta, S. Exa. destaca que, no Estado
democrático, a direito a representacão e a manifestacão devern ser
observados em sua plenitude.

De fato, a dispositivo legal é omisso, porque nâo assegura a
representatividade a todas as categorias anteriormente referidas. Por
conseguinte, gera afliçäo e insegurança entre as militares. Atualmente, a
Conseiho Administrativo é composto de nove mernbros. Corn a alteração,
passaria a contar corn mais quatra membros efetivos, alérn da participacäa de
urn representante dos inativas e de urn servidor do IPSM.

A rnedida visa, tarnbém, a adequar a norma estadual ao disposta no art. 10,

VI, da Lei Federal no 9.717, de 27/11/98, "in verbis":
0 	 "Art. 1°- ..............................................................................................
0 	 VI - pleno acesso dos segurados as infarmacoes relativas a gestâa do
C regime e participação de representantes dos servidores püblicos e dos

militares, ativas e inativas, nos colegiados e instãncias de decisão em que as
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;".

A rnatéria, corno se ye, e de iniciativa privativa do Governador, conforme
estabelecido no art. 66, Ill, "a", da Constituição Estadual. Além do mais, é
respaldada pelo inciso VI do art. 10 da referida lei federal.

Conclusäo
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Diante do exposto, concluImos pela juridicidade, consttucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n o 154/99.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Datadier - Adetmo Carneiro Leäo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 157/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei
em epIgrafe dispöe sobre o pagamento da remuneracão dos servidores
pübticos e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legistativo" em 13/3/99, a proposicão foi distribulda
as comissöes competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissào o exame dos aspectos
constitucionais e legais relativos ao projeto, corn fundamento nos seguintes
term Os.

Fundarnentação
A proposicão visa a estabelecer que o pagamento da remuneracãO do

servidor pibtico de órgão, autarquia ou fundação será efetuado ate 0 quinto
dia Utit de cada més, e que, se ocorrer atraso, o Estado deverá compenSar 0
servidor, financeiramente, na fotha do mês subseqüente ao atraso, mediante
pagamento de percentuat da remuneracão correspondente a 1/30 do valor da
Taxa de Referenda - TR - do mês, muttiplicado pelo nUmero de dias de
atraso. Estabelece, ainda, que, se o atraso exceder a 48 horas, o órgão, a
autarquia ou a fundaçâo pagará ao servidor urn abono de 5% do valor de sua
remuneraçào, além da compensacão financeira acima referida.

As matérias pertinentes a servidores pUblicos das administracãeS direta,
autárquica e fundacional submetem-se a apreciacäo do Poder Legislativo, por
expressa determinacão constitucional, "ex-vi" do art. 61, IX, da Constituiçäo
Estadual. Ademais, o princlpio da legalidade subordina toda a atividade
administrativa a lei, estando, pois, a matéria em apreço, nesse aspecto, em
conformidade corn o processo legislativo estabelecido pela Constituicão.

Já o art. 66, III, 'c", da Constituiçâo Estadual atribuiu ao Governador do
Estado a iniciativa privativa de projeto de lei que disponha sobre o regime
juridico de servidores, onde se consubstanciam os critérios de auferimento de
direitos e vantagens, de retribuicão pecuniária, de sujeicão a deveres, entre
outros. For outro lado, cumpre observar que essa mesma Carta estabelece,
nos termos do seu art. 70, § 2 1, que a sançâo expressa ou tácita do
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Governador do Estado supre o viclo de iniciativa do Poder Executivo no
processo tegislativo.

tmpãe-se ressaltar que, transformada em lei, a proposição so acarretará
despesa se náo for cumprido o disposto em seu art. 1 1, "caput".

Todavia, no tocante a cornpensacão financeira estabelecida pela
proposicão, apresentamos ao final a Emenda n o i, propondo nova redação
para o § 1 0 do art. 1 0 , corn o objetivo de adequá-lo as normas estabetecidas
pela Lei Federal n o 9.069, de 29/6/95, que dispöe sobre o Piano Real, o
Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condicöes de emissâo do
real e os critérios para conversão das obrigacöes para o real e dá outras
providéncias.

Conforme dispöe o § 5 0 do art. 27 da referida lei, a TR somente poderá ser
utitizada nas operacães realizadas nos mercados de capitalizacäo e de
futuros.

Sendo assim, propomos substitul-la pelo Indice Nacional de Precos ao
Consumidor - INPC - do IBGE.

Pelas razöes expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conciusão

Conclulmos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei no 157/99 juntamente corn a Emenda no 1, a
seguir redigida.

EMENDA No 1
D6-se ao § 1 1 do art. 1 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 1 °-
§ 1 0 - 0 atraso no pagamento obriga o orgão, a autarquia ou a fundaçào a

compensar financeirarnente o servidor, mediante pagamento, na folha do mês
subseqUente, de percentual correspondente a urn trinta avos do tndice
Nacional de Preços ao Consurnidor - INPC - do IBGE, muttiplicado pelo
nUmero de dias de atraso.".

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adetrno Carneiro Leão, relator - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier - Paulo Piau.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 13/4/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila (2), dando cléncia a Casa do falecimento dos

Srs. Fábio Franco Rosa, ocorrido em 8/4/99, e José da Palma, ocorrido em
10/4/99, ambos em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Alencar da Silveira JUnior, dando ciência a Casa do
falecimento do Sr. Antonio Luiz Rezende Filho, ocorrido em 10/4/99. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 1999

AlAS

ATA DA 20a REUNIAO ORDINARIA, EM 14/4/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Rémolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem n o 18/99 (encaminha o Projeto de Lei n°
238/99), do Governador do Estado - Oficio n° 3/99, do Presidente do Tribunal
de Contas do Estado - 2 1 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
ProposiçOes: Projetos de Lei n°s 231 a 237/99 - Requerimentos n°s 194 a
202/99 - Requerimentos da Comissâo de Direitos Humanos (3) e dos
Deputados Eduardo Brandäo (2), Maria Olivia (2), Dalmo Ribeiro Silva e
Carlos Pimenta e outros - Comunicaçoes: Comunicaçoes da Comissâo de
Assuntos Municipais e dos Deputados Amilcar Martins e Maria Olivia -
Oradores lnscritos: Discursos dos Deputados José Alves Viana, João Batista
de Oliveira, Márcio Cunha, Joâo Leite e Edson Rezende - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Abertura de InscriçOes - Palavras do Sr. Presidente -
Designação de Comissöes: Comisso Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda a Constituição n° 10/99 - Leitura de ComunicaçOes -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Maria Olivia (2)
e Eduardo Brandão (2); deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (3) e do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; aprovaçäo - Prosseguimento da votaçâo do Requerimento n°
9/99; votaçäo do requerimento, salvo emenda; aprovaçào; verificaçäo de
votaçâo; inexisténcia de nUmero regimental para votação e para a
continuação dos trabalhos; anulaçao da votaçao - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - 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 JUlio - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton -
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Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira -
João Leite - Joäo Paulo - João 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 - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêrnolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nimero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Sebastião Costa, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

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

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1 1-Secret6rio, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 18/99*

Belo Horizonte, 14 de abril de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encarninhar a Vossa Excelência, para exame e

manifestacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei
que fixa a remuneracão do cargo de Auditor Geral do Estado.

A medida proposta objetiva formalizar, mediante ato normativo especIfico, a
fixaçào da remuneração do cargo de Auditor Geral do Estado, de provimento
em comissão e de recrutamento amplo, previsto no artigo 41 da Lei Delegada
no 6, de 28 de agosto de 1985.

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência a manifestação
do meu elevado apreco e especial consideraçâo.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N o 238/99

Fixa a remuneraçäo do cargo de Auditor Geral do Estado.
Art. 1 0 - A remuneração mensal do cargo de Auditor Geral do Estado, de

que trata o artigo 41 da Lei Delegada n° 6, de 28 de agosto de 1985, é a
abaixo estabelecida:
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VENCIMENTO-R$ 	 REPRESENTAcAO-Rs
2.250,00 	 3.750,00

Art. 20 - Para atender as despesas decorrentes da execução desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de ate R$72.000,00
(setenta e dois mil reais), observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n°
4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, produzindo seus
efeitos a partir de 1' de janeiro de 1999."

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Administraçäo
Püblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento lnterno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIO

NO 3/99, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, enviando, a titulo de colaboração, texto destinado a subsidiar a
tramitação da Proposta de Emenda a Constituição n° 4/99. (- Anexe-se a
Proposta de Emenda n° 4/99.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacäo de Proposicoes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJETO DE LEI NO 231/99

Dispöe sobre a identificacão do militar da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 militar da Policia Militar do Estado de Minas Gerais deverá portar,

como docurnento de identificacão pessoal, a Carteira de Identidade Policial
Militar, constante no anexo desta lei.

Art. 20 - A carteira de que trata o artigo anterior é documento de uso pessoal
e intransferivel, gozando de fé püblica em todo o territOrio nacional e contendo
todos os dados relativos a identificação e a situacao funcional dos policials
militares.

Parágrafo Unico - A Carteira de Identidade Policial Militar será fornecida a
todos os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados da
corporação.

Art. 30 - As carteiras a que se refere esta lei serão confeccionadas na forma
do regulamento e conterão, no minimo, os seguintes dados:



444
I - referência a este decreto;
II - emblema da corporação nas cores originals;
III - fotografia do servidor;
IV - impressâo digital do polegar direito e assinatura do servidor;
V - as seguintes inscriçães:
a) validade em todo território nacional;
b) nümero de registro na corporacão;
c) nome completo;
d) fihiaçao;
e) naturalidade;
f) data de nascimento;
g) documento de origem;
h) data de expedição;
i) nCimero de inscricão no CPF;
j) assinatura da autoridade expedidora;
k) os dizeres: "Este docurnento tern fé püblica para fins de identidade";
I) os dizeres: "0 portador tern porte livre de arma e franco acesso aos locals

sob fiscalização policial e a ele deve ser dado todo apoio e auxllio
necessários no desernpenho de suas funçöes".

Art. 40 - 0 documento de identidade de que trata esta lei fará prova de todos
os dados nele contidos, dispensando a apresentacão dos documentos que
Ihe deram origern ou que nele tenham sido mencionados.

Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de ate sessenta
dias contados da publicação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário, especialmente o Decreto

no 27.472, de 22 de outubro de 1987.
Sala das Reuniöes, 5 de abril de 1999.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto busca instituir tratamento isonômico a todos os

trabaihadores da Policia Militar estadual. De fato, percebemos que, no ãmbito
da PMMG, a existência de duas modalidades de carteiras de identificação,
uma comum e outra especial, estabelece discriminacão entre servidores de
funçöes análogas inseridos em urn mesmo órgão, o que não é minimamente
razoável, já que constitui mais uma das inümeras maneiras de manipulação e
opressão utilizadas pelo oficialato sobre as pracas da corporação.

So para se ter urn exemplo, a praça, para fazer jus a carteira especial,
deverá estar ha pelo menos cinco anos corn Otimo comportarnento. Como
essa avaliaçäo 6 feita por seus Oficials superiores, o servidor fica 6 rnercê de
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julgamentos subjetivos para gozar integralmente de suas prerrogativas de
policial.

Quanto aos Oficiais, esse problema não existe para eles. Tambérn os
servidores da PolIcia Civil não encontram qualquer dificuldade para o uso de
sua carteira de polIcia corn as prerrogativas integrals do cargo.

Trata-se de urna situacão que provoca situacOes de constrangirnento e
inseguranca ao servidor da Poilcia Militar, que, nos termos da lei, deve estar
apto ao serviço durante todo o dia, em qualquer lugar ou situacão.

A proposta visa, pois, a corrigir prejuIzo a que são submetidos Os servidores
que, concretamente, exercem o poder de poilcia por meio da Policia Militar,
quais sejam, Soldados, Cabos, Sargentos e Subtenentes. Em face desse
problerna, toda a sociedade sai prejudicada, uma vez que suporta as
conseqüênciaS da ausência de condicoes de trabalho decentes para os
milhares de policials que, direta, frequente e efetivamente, participam da vida
comunitária executando servicos de seguranca pUblica.

Considerando ser absolutamente justa e necessária esta proposta,
contamos corn a sua aprovação pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Direitos Humanos 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 232/99
lnstitui a obrigatoriedade de rotular os alimentos resultantes de Organismos

Geneticamente Modificados - 0GM - (transgênicos).
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituida a obrigatoriedade de rotular os alimentos resultantes

de Organismos Geneticarnente Modificados - 0GM - (transgênicos) no
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo ünico - No rótulo deverá constar a seguinte frase: "Produto
Geneticamente Modificado", em destaque.

Art. 20 - Todo produto geneticamente modificado comercializado em
desacordo corn o que estabelece esta lei estará sujeito a apreerisão pela
vigilância sanitária, por órgão de defesa do consumidor ou por outro órgão
que cuide da defesa dos interesses do cidadão mineiro.

Art. 30 - Será dado urn prazo não superior a noventa dias para Os

estabelecimentos que industrializam ou comercializam estes produtos se
adequarem as normas estabelecidas por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 25 de marco de 1999.



446
Hely TarquInio - Maria Olivia
Justificaçäo: Este projeto de lei visa tâo-somente a informar as pessoas e

defender seus interesses de consumidor, de maneira geral, alérn de precaver
o consumidor dos possIveis danos a sua saUde.

A proposta e oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade, por
isso canto corn o apoio de meus ilustres pares a sua aprovação.

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

PROJ ETO DE LEI N o 233/99
Cria a Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes Dependentes

de Drogas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado a Programa Estadual de Atendimento a Criancas e

Adolescentes Dependentes de Drogas.
Parágrafo ünico - 0 programa criado no "caput" deste artigo deverá estar

em conformidade corn o disposto no art. 101, inciso VI, da Lei n o 8.069, de 13
de juiho de 1990.

Art. 20 - As criancas e as adolescentes atendidos pelo prograrna terão
internação ernergencial para casos agudos de "overdose" e sIndrome de
abstinéncia, tratamento ambulatorial, orientaçãa e apaio as famIlias, além de
acães preventivas.

Art. 3° - 0 Prograrna Estadual de Atendimento a Crianças e Adolescentes
Dependentes de Drogas será realizado em conformidade corn as diretrizes
gerais definidas pelo Conseiho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Art. 40 - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotacaes
prOprias do orcamento estadual.

Art. 8° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de naventa
dias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçoes em contrária.
Sala das Reuniöes, 9 de abril de 1999.
Maria Olivia
Justificaçâo: 0 projeta visa a auxiliar as farnilias que tern crianca ou

adolescente usuário de droga.
Sabemos hoje que a mal do século é a dependéncia causada pelo usa

canstante de entorpecentes. 0 prablema deve ser vista coma daenca que
deve ser tratada, e não, coma caso de policia. Uma vez tratada, a pessoa
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deve ter a oportunidade de refazer sua vida corn dignidade.

A proposta e oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade. Para
sua aprovaçäo, canto corn a apolo de rneus ilustres pares.

- Publicado, vai a projeto as Camissães de Justica, do Trabalho e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 234/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.994/98)

Declara de utilidade püblica a Associação de Assistência aos Surdos-Mudos
de Uberaba, cam sede no MunicIpio de Uberaba.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo de Assistência aos

Surdos-Mudos de Uberaba, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes ern contrário.
Sala das Reuniöes, 6 de abril de 1999.
Miguel Martini
Justificaçao: A Associaçâo de Assistência aos Surdas-Mudos de Uberaba é

saciedade civil beneficente e sern fins lucrativos. Sua principal finalidade é
prestar assistência social e educacional aos deficientes auditivos privados do
usa da palavra. Adrnite a livre ingressa aos que solicitarn sua filiaçao e
procura aplicar integralmente suas rendas e recursos na rnanutençâo e no
aprimoramerito da instituiçào.

Ademais, a entidade apresenta as requisitos legais para ser declarada de
utilidade pUblica, razo pela qual contamos corn a anuëncia dos nobres
colegas a concessâo do tItulo declaratório proposto.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçâa, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 235/99
(Ex-Projeto de Lei no 2.016/98)

Declara de utilidade piblica a Associaçäo de Prornoçaa Educacional da
Juventude Norternineira, corn sede no Municipia de Montes Claros.

A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Prornoçäo

Educacianal da Juventude Nortemineira, corn sede no Municipia de Montes
Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçàa.
Art. 3 - Revogam-se as disposiçoes em contrária.
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Sala das Reuniöes, 10 de abril de 1999.
Gil Pereira
Justificaçào: Fundada em 30/7/96 a Associacão de Promoçäo Educacional

da Juventude Nortemineira contribui de forma significativa para resgatar a
consciência de cidadania do jovem norte-mineiro, promovendo atividades que
traduzam valores éticos e cristãos.

Entre seus diversos objetivos, a referida Associaçâo busca combater a
fame e a pobreza, estimulando nas comunidades carentes o surgimento de
formas de organização que conduzam ao seu desenvolvimento social e
econOmico.

Coma entidade sem fins lucrativos, a Associacão promove acoes
filantrOpicas e coloca toda a sua infra-estrutura a servico da meihoria das
condiçöes de vida do jovem norte-mineiro.

Em vista do exposto, conto corn o apoio dos nobres colegas a aprovacão
deste projeto de lei.

- Pubticado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, para exame prehnhinar,
e do Trabaiho, para deliberacäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 236/99
(Ex-Projeto de Let n° 113/95)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de Curvelo terreno
recebido em doação.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a fazer reversão, sem onus para

o Estado, ao Municipia de Curvelo, de terreno recebido em doação, situado
na Rua Desembargador Fleury (parte entre a Av. Dom Pedro II e a Praça
Cesário Alvim), com 840,00m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados),
com as seguintes limites e confrontacOes: pela frente, numa extensão de
28,50 (vinte e oito metros e cinqüenta centImetras), a Rua Desembargador
Fleury; pelo lado direito, numa extensäa de 27,00m (vinte e sete metros), tote
municipal e propriedade de José Nazarena Alves Ribeiro; pelo lado esquerdo,
numa extensão de 30,60m (trinta metros e sessenta centImetras),
propriedade de Alaysia de Paula Penna e tote municipal; pelas fundos, numa
extensão de 30,00m (trinta metros) propriedade de Aloysia de Paula Penna e
Oreste da Costa Matoso, conforme escritura lavrada no livro n° 45, as fis. 16 e
17, em 30 de novembro de 1973, no Cartório do 30 OfIcio de Curvelo.

Parágrafo ünico - A reversãa autorizada no artigo far-se-6 pela fato de nâo
ter sido construldo, ate a presente data, no terreno doado, prédia da
Superintendência Regional da Fazenda.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em cantrário.
Sala das ReuniOes, 30 de marco de 1999.
José Alves Viana
Justificaçào: Mediante cooperaçäo mütua, inümeras municipios fizeram

doaçOes ao Estado, buscando a desenvolvimenta de seus municipes, corn a
realizaçâo de obras necessárias.

lnfelizmente, a Estado, ao tango dos anos, não vem cumprindo corn sua
obrigaçäo, e a terreno abjeto deste projeto é urn exemplo dessa situaçãa.
Passados dezesseis anos, não fat efetuada a construçãa do prédio da
Superintendéncia Regional da Fazenda, conforme consta na escritura de
doaçãa.

Não sem razão, a anteprojeta de Constituicão apresentado pela IV
Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais estabelece no art. 19 do
Ato das DisposicOes Canstitucionais TransitOrias a prazo de trés anos para
que a Estado cumpra as finalidades propostas nas doaçOes, sob pena de
reversão.

Pelos motivos expostos, acreditamos ser plenamente justificável a
aprovação do presente projeta, que autoriza a reversão do terreno em
questãa ao seu legItimo proprietária, a Municipia de Curvelo.

- Publicado, vai a prajeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regirnento
Interna.

PROJETO DE LEI N O 237/99
Estabelece condicOes para a pagamenta, pela administracäa pUblica

estadual, a empresas prestadoras de servicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os orgaas das administracOes pblicas direta e indireta

condicionarâo a pagamento de faturas, mesmo que parciais, referentes a
servicos prestadas a compravaçäa, par parte do contratado, do cumprimenta
das abrigaçOes sociais e trabalhistas da empresa, relativarnente aos
empregadas encarregados da execuçâo das tarefas.

§ 1 0 - A compravaçãa a que se refere a "caput" deste artiga deverá efetivar-
se previamente aas pagamentas, no perIoda em que estes se realizarem.

§ 2 0 - Para as efeitas desta let, entende-se par abrigaçöes socials e
trabalhistas a pagamenta dos salários e das parcelas incantroversas em casa
de rescisão de contrata de trabaiho, a recoihirnento do Funda de Garantia par
Tempo de Serviça e das contribuiçOes previdenciárias.

Art. 2 0 - Esta let será regularnentada pela Pader Executivo no prazo de
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noventa dias contados da data de sua publicacão.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de abrit de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: Em conseqüência do processo de terceirização, são

constantes as reclamaçöes, principalmente trabathistas, de empregados que
tiveram seus direitos violados por parte de empresas contratadas pelo poder
püblico. Nesses casos, os Orgaos contratantes acabam por ser condenados a
quitar novamente as despesas decorrentes de tais direitos, em razão do
entendimento jurisprudencial já consolidado de serem eles os beneficiários da
prestação dos servicos.

Diante dessa situação, que tem onerado sobremaneira os cofres ptblicos,
entendemos que a medida mais ajustada é a que ora propornos, ou seja, o
prestador sO receberá o que Ihe é devido por parte da administracão ptblica
estadual se comprovar previamente que quitou os encargos oriundos do
contrato.

Pela fundamentação aduzida, entendemos que a nossa id6ia merece a
adesão dos demais Deputados que integram esta Casa.

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

REQUERIMENTOS
NO 194/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário de Meio Ambiente, corn vistas a que sejam construidos
pequenos reservatOrios em toda a superficie externa da gruta de Maquiné,
situada no MunicIpio de Cordisburgo, objetivando o armazenamento de águas
pluviais.

NO 195/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja formulado
apeto ao Presidente da CEMIG, corn vistas a que se recupere a iluminação da
gruta de Maquiné, situada no Municipio de Cordisburgo.

N O 196/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando sejam encaminhados
oficios aos Deputados Federals e Senadores que menciona, corn vistas a que
providenciem a destinação de recursos, por melo do orçamento da União, a
CODEVASF e ao DNOCS, para serem utilizados no combate a seca, na
perfuração de pocos artesianos e na construção de pequenas barragens. (-
Distribuidos a Cornissão de Meio Ambierite.)

NO 197/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos, corn vistas a que seja
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transferido o preso Welbert Mota dos Santos da Delegacia de Furtos e
Roubos desta Capital para outro estabelecirnento penal. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

N O 198/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja forrnulado
apelo ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Cârnara Municipal
de Belo Horizonte corn vistas a que envie voto de protesto a Embaixada do
Ira contra o fecharnento do Instituto Baha'l de Educacao Superior e a prisão
de seus professores.

NO 199/99, da Cornissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro das Relacoes Exteriores corn vistas a que envie voto de
protesto a Embaixada do Ira contra o fechamento do Instituto Baha'l de
Educacao Superior e a prisão de seus professores. (- Distribuidos a
Comissão de Direitos Hurnanos.)

NO 200/99, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Educacao corn vistas a que sejam prestadas informacöes sobre
a situacao funcional dos professores dos cursos de nIvel médio de
qualificacão profissional extintos devido a medidas adotadas pela Secretaria
da Educacao. (- A Mesa da Assernbléia.)

N O 201/99, do Deputado José Alves Viana, solicitando seja formulado apeto
ao Superintendente da Policia Rodoviária Federal corn vistas a que
providencie reforco no patrulhamento da BR-135 entre os MunicIpios de
Corinto e Bocaiüva. (- A Cornissão de Direitos Hurnanos.)

N O 202199, do Deputado José Alves Viana, solicitando seja forrnulado apelo
ao Diretor-Geral do DNER corn vistas ao recapearnento da justa de rolarnento
do trecho da BR-365 entre os MunicIpios de Patos de Minas e Pirapora. (- A
Comissão de Transporte.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerirnentos da Cornissão de
Direitos Humanos (3), da Deputada Maria Olivia e dos Deputados Eduardo
Brandão (2), Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pirnenta e outros.

Cornunicacöes
- São também encaminhadas a Mesa cornunicacöes da Comissão de

Assuntos Municipais e dos Deputados Arnilcar Martins e Maria Olivia.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado José Alves Viana.
• Deputado José Alves Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeco a

concordãncia do nobre colega e serei rápido. Na sernana passada, gostaria
de ter estado aqul no dia 7, rnas, por rnotivo de viagem, não foi possivel;
porém, jamais deixaria de fazer urna homenagem a imprensa. Dia 7 de abril
foi o Dia Nacional da Imprensa. Ate apresentei urn requerirnento para que
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fosse comunicada essa hornenagem, mas o nobre colega e amigo Dalmo já
havia apresentado urn requerirnento nesse sentido. De toda a maneira, faco
esse registro e gostaria que chegasse as rnãos do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais e dos Orgâos de imprensa da Capital esse nosso requerimento.

Srs. Deputados, ha no mundo apenas dois poderes - o da espada e o do
espIrito. Em Ultima instância, a espada será sempre vencida pelo espIrito.

A frase de Napoleäo Bonaparte retrata, corn fidelidade, a importância do
trabalho intelectual e pode se estender ainda a nobre missâo do jornalista.

Esgrirnista da palavra, operário da notIcia, o jornalista combate sern
espada, nas trincheiras dos parágrafos, sob a bandeira das manchetes.

Profissão sem horários, sem rotina, na busca incessante de inforrnar corn
exatidâo, em primeira rnão, corn ardor, corn detaihes, perseguindo a verdade
onde quer que ela esteja.

Muito já se falou, e já se escreveram muitos livros sobre a profissäo do
jornalista; nada, porém, é rnais eloqüente do que o testernunho do profissional
dedicado, responsável, atento aos acontecirnentos.

Faço aqui especial mencào aos caros jornalistas que cobrem os trabaihos
desta Casa, e a eles manifesto a minha adrniração. Sei das dificuldades
inerentes ao seu ofIcio, rnas esses laboriosos profissionas são sempre
atenciosos, diligentes e, de modo correto e independente, constituern urn
canal aberto para a populacão.

A histOria registra inUmeros exemplos da atuação decisiva dos jornalistas no
desencadeamento de processos importantes para a garantia de direitos e o
resguardo da democracia e da paz. A busca da notIcia não conhece
fronteiras. 0 exercicio da profissão é quase sinOnimo de perspicácia,
coragem e determinacão. Por tudo isso, seräo ainda poucas as homenagens
que se prestaram nesse dia, diante do relevo da atividade do jornalista em
nosso meio.

Felizes Os POVOS que contarn com uma imprensa livre e independente,
atuante e sintonizada corn os anseios soclais e politicos que os rnobilizam.

Meus cumprimentos a todos, que encaminho através do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais e diretamente aos jornalistas que cobrem daqui os
trabalhos desta Casa. Seja o reconhecirnento de seu valor urn estimulo a
mais na trajetôria de luta que revela tantos expoentes e o real merecimento
dessa empreendedora categoria.

Tenho também aqul dois requerimentos para apresentar. 0 primeiro, é o
seguinte.

- Lê requerimento em que solicita ao Diretor-Gera! do DNER providências
corn vistas a se autorizar o recapeamento da pista de rolarnento da Rodovia
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BR-365, a 26km do entroncarnento corn a BR-040, no trecho compreendido
entre as cidades de Patos de Minas e Pirapora. A justificação é a seguinte:

"0 referido trecho apresenta defeitos e buracos na pista de rolamento, o
que vem ocasionando frequentes danos aos veiculos dos usuários e
provocando sérios acidentes, alguns deles corn vItirnas. As providéncias
solicitadas evitariarn tais ocorrências e rnuito facilitariam o trânsito de velculos
no mencionado trecho, preservarido vidas e facilftando o transporte de
cargas."

Viajei para Ia, no ültirno final de sernana, e pude constatar, "in loco", a
situacão precária desse trecho.

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Gostaria de fazer urn aparte a V. Exa.
relativamente ao pronunciamento sobre a atuaçao da imprensa. 0 aparte é
convergente para apoiar V. Exa. nesse pronunciarnento e no conceito que V.
Exa. tern e rnantém a respeito da atuação da irnprensa, que é, rigorosamente,
o mesmo que tenho.

Quero aduzir que, em meu perlodo de faculdade, Iutei muito pelo
restabelecimento da liberdade de imprensa e de direitos e garantias
individuais.

Vejo que, corn felicidade, pude oferecer uma contribuicao minima a esse
processo. Eventualrnente, todos nós sabemos que, vez por outra, urn
profissional de qualquer categoria, por razöes que não convérn aqui declinar
porque são várias e diversas, acaba distorcendo a realidade dos fatos, mas
isso nao cornpromete, de rnaneira alguma, a grandiosidade que é a instituicão
da imprensa, no Brasil e no mundo. A imprensa está de parabéns, e o Brasil
também está, por ter uma imprensa livre, o que significa dernocracia. Quanto
rnais liberdade, mais democracia. Obrigado. V. Exa. está de parabéns.

o Deputado José Alves Viana - Agradeco o aparte de V. Exa.
0 segundo requerimento. (- Lê requerimento em que solicita seja feito apelo

ao Superintendente da Policia Rodoviária Federal corn vistas a que
providencie reforço do patrulhamento do trecho da BR-135 entre os
MunicIpios de Corinto e Bocaiüva, e cuja justificacão é a seguinte:)

"A mencionada rodovia vem sendo palco de graves acidentes, em virtude
do desrespeito de alguns motoristas a sinalizacão e aos limites de velocidade.
Também se registram nesse trecho entre Corinto e BocaiUva alguns assaltos,
especialmente a carninhoneiros, corn conseqüente roubo de cargas. São
inUmeros os pais de famIlia que tiveram suas vidas colocadas em risco em
confronto corn assaltantes, além do prejuIzo resultante da perda da
mercadoria transportada. 0 trabalho preventivo, tao brilhantemente
desenvolvido pela valorosa Policia Rodoviária Federal, ira, sern dtivida, coibir
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Os excessos dos motoristas e evitar a acäo nefasta dos marginais.".
Eram esses Os dois requerimentos que gostaria de deixar para

conhecirnento dos nobres colegas e de passar a Mesa, para que sejam
e nca m in had Os

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
o Deputado Joâo Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caros colegas, no

momento em que ocupo esta tribuna, centenas, talvez rnilhares de cidadãos
brasileiros comprometidos corn a promocão da condicao hurnana participam
de concentração no Congresso Nacional, para se manifestar contra os
injustos e desumanos cortes de 30% no orçamento dos programas sociais do
Governo Federal.

Minas Gerais está presente nessa manifestacao, para potencializar a
condenacão a infeliz iniciativa de urn Governo que, se antes já fazia muito
pouco por segmentos como o dos portadores de deficiência, agora se supera,
fazendo menos ainda; e para tornar rnais explIcita a indignacão e a repulsa
dos cidadãos a contabilidade macabra de urn Governo que, para atender a
ditames externos, reduziu em R$18.300.000,00 os recursos de programas
como o de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência, do Ministério da
Previdência e Assistência Social. Essa indignacão e essa repulsa se
encontrarn plenamente justificadas, já que cortes como esses condenam ao
retrocesso ou a mode social 33.115 criancas e adolescentes portadores de
deficiência, 6.211 dos quais sornente no Estado de Minas Gerais.

Essa acão do Governo Federal so vern complicar urn quadro que já
apresenta gravidade crãnica. Ha muito se sabe que, para cada criança ou
adolescente hoje atendido, existern nada menos que dez nas listas de espera
das instituiçöes de reabilitação. E a Federação Brasileira de lnstituiçöes de
Excepcionais - FEBIEX - que nos informa que ha dez anos não se verifica
aumento do nümero de podadores de deficiência atendidos sob os auspIcios
do prograrna federal.

Mas as crianças corno urn todo - nào apenas as portadoras de deficiência -
foram penalizadas pelos codes do Presidente Fernando Henrique Cardoso na
area social. 0 Prograrna de Assistência Integral a Crianca e ao Adolescente
sofreu urn code de R$77.800.000,00, perfazendo uma perda de recursos da
ordern de 71% em relacão a 1998. A dotacão orçamentária do Prograrna de
Apoio a Criança Carente amargou perdas de R$56.400.000,00, 24% do que
]he foi destinado no ano passado. 0 Programa de Erradicação do Trabaiho
lnfantil arcou corn urn code de 30%, correspondente a R$12.900.000,00, em
relacão ao orçarnento passado.

A assistência aos idosos, que dispunha, em 1998, da vultosa, da
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espetacular quantia de R$29.400.000,00, viu-se reduzida a R$22.200.000,00.
Uma economia significativa de R$7.100.000,00, que certamente será a
redenção das contas püblicas nacionais, depois da perda de
R$7.600.000.000,00 em operacöes especulativas no mercado a termo de
cãmbio da Bolsa Mercantil de Futuros de São Paulo, nos meses de janeiro e
fevereiro. Isso sem falar na perda de R$1.500.000.000,00 decorrente do
socorro ao Banco Marka.

Podadores de deficiência, crianças, adolescentes e idosos, assim como
seus farniliares, ainda enfrentam os chamados codes dissirnulados no
orçamento, ou seja, a nao-aplicação de verbas definidas pelo Governo
Federal e aprovadas pelo Congresso Nacional na atividade especificada.
Dados do Sisterna Integrado de Administracão Financeira - SIAFI -, citados
pelo jornal "Hoje em Dia", edicao de 5/3/99, rnostram que, ate fevereiro, foram
enviados apenas R$1.400.000,00 para programas sociais no Estado. Caso
fosse executado o orcamento referente aos dois primeiros meses do ano,
teriam que ter sido enviados a Minas pelo menos R$ 5.000.000,00.

Está explicado, podando, o fato de urn nUmero significativo de instituiçoes
de reabilitação, creches e asilos ainda nâo terem recebido os recursos
federais relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 1999. 0 Ministério da
Previdência e Assistência Social nega os codes dissimulados, condiciona o
pagamento a apresentacão de uma Certidão Negativa de Débito - CND - do
Estado de Minas Gerais junto ao INSS, impossIvel de ser obtida corn o
Estado em plena e justificada situacão de moratOria.

As vezes, o Governo Federal não se dã nem ao trabaiho de arranjar uma
justificativa para a suspensäo de recursos. 0 Ministéno da Previdência e
Assisténcia Social informou as instituiçöes de reabilitacão que simplesmente
não repassaria os recursos relativos a dezembro de 1998 por falta de
"pressupostos orçamentarios". Em bom podugués, cornunicou que seria
calote, mesrno.

Codes de recursos federais para a area social, dissirnulados ou nào,
0 atingern profundamente o povo do Estado de Minas Gerais. São 179.983

cidadãos e cidadãs, ern 495 municIpios rnineiros, beneficiados por esses
programas, de acordo corn informacöes da Secretaria do Trabaiho, da Acão
Social, da Crianca e do Adolescente. Como se explicaräo em suas cidades,
perante seus concidadãos os responsãveis por APAEs, creches e asilos, ao
codarem ern 30% o atendirnento de sua clientela? Que critério terão que
adotar para proceder a esses involuntãrios codes, se é que é possIvel
estabelecer algum? Como não deixar cair em suspeição os critérios usados
para a definiçao dos codes? Como poderão aplacar suas consciências por
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cortar, por exemplo, num asilo, urn cidadão idoso e diabético de 80 anos ou
urn idoso corn cancer, em estado terminal? Como cortar urna criança corn
sIndrome de Down ou outra, portadora de autisrno? Como saber quern vai
ficar de fora, se é a criança corn risco de ficar na rua ou a crianca corn pals
desernpregados? Essas são questoes para as quais não tenho resposta e,
francamente, não sei se algum dia poderemos respondê-las corn suficiente
clareza, algum senso de justica e urn rninirno de paz de espirito.

Na semana passada, os jornais noticiararn urn possivel recuo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso quanto ao corte de recursos da area social. A
circunstância fol a da posse de D. Ruth Cardoso e do anUncio do
rernanejarnento de recursos pUblicos da ordem de R$139.000.000,00 para
que o Programa Cornunidade Solidária, dirigido pela prirneira-dama, pudesse
curnprir sua meta este ano e justificar sua existência.

A ilusão, no entanto, durou pouco. A "Folha de S. Paulo", na ediçäo de
12/4/99, revelou que o Presidente e seu Governo não estào dispostos a
contrariar as metas de redução de investimentos acertadas corn o FMI. 0
pornposo anüncio, o piiblico mea-culpa governamental nada mais foi que urna
cortina de fumaca para justificar e contextualizar a reposição orçamentária da
Comunidade Solidária. Muito provavelmente, foi apenas para dar relevo a
posição da primeira-darna no Governo Federal.

A ünica esperança, portanto, é o clamor das ruas traduzido na presenca de
manifestantes, hoje, no Congresso Nacional. Conclarno os colegas presentes
no Plenário a sornarem-se âqueles que estão Ia em Brasilia protestando
contra a insensibilidade, a injustiça e a iniquidade. Convido-os a reforçar a
luta das areas social e de reabilitacão de portadores de deficiéncia por
condicöes dignas de vida e de exercicio da cidadania para segrnentos que sO
agora começam a superar o estigma da exciusão e da marginalizacão social.

Tenho a firrne convicção de que a situação econômica adversa, a
necessidade de se limitarern despesas pUblicas e os ditames externos, por
mais fortes que sejam, não constituem suficientes motivos para condenar ao
desespero e a morte, se não fIsica, pelo menos, social, nUmero respeitável de
cidadãos brasileiros, milhares dos quais, mineiros.

A suplementação dos programas sociais, recompondo os nIveis vigentes no
ano passado, depende apenas da vontade politica do soberano Sr.
Presidente da RepUblica, cujo cargo Ihe dá forca ainda major que as pressães
que ordinariamente Ihe irnpãe. Se recursos antes inexistentes surgiram para o
Prograrna Comunidade SoIidária, estou certo de que tarnbém poderão existir
para assegurar assisténcia as criancas, aos adolescentes, aos portadores de
deficiência e aos idosos.
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Gostaria de concluir, Sr. Presidente, dizendo que, devido a distância
mantida da populacão pelo Prograrna Cornunidade Solidária, nota-se que tal
programa poderia se chamar comunidade solitária, porque é feito apenas pela
prirneira-dama, apenas por aqueles que decidem no Palácio, dentro do grupo
de sustentação do Presidente da RepUblica. Meus agradecirnentos a todos.
Era isso o que havia para ser dito.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) * - Gostaria de elogiar o
pronunciamento de V. Exa. e acho que a sociedade deveria estar gritando
muito mais. Ontem, disse que os recursos do Fundo de Amparo ao
Trabaihador - FAT - não são de administracão do Presidente da Repüblica,
mas para fazer urn orçamento e demonstrar o superávit, que ele tern de
arrumar. No entanto, o Presidente cortou verbas, e, portanto, neste ano não
haverá capacitação profissional, porque as verbas foram cortadas.

Como V. Exa. bern disse, não se negocia corn questães sociais, a menos
que a opção seja deixar morrer para ter menos probiemas. Isso deve se
passar somente na cabeça de alguém que não tern o mInimo de
sensibilidade, principaimente quando sabernos que ele fez a opção pelo
capital e pela entrega do Pals ao capital internacional e ainda quis se
perpetuar no poder, buscando a reeleição e prejudicando o Pals da forma
como o fez.

Gostaria de aproveitar esse aparte para dizer que ontem - eu não estava
presente - alguns colegas subiram a tribuna para defender a UNIMED de Belo
Horizonte. Quero dizer a todos esses Deputados que não se precipitem, que
não façam nenhum prejulgamento, isto e, condenacão ou absolvicão
antecipadas. Já fizemos a convocacão, e o Presidente virá a Assembléia
Legisiativa.

No "Estado de Minas" de 10/4 ele disse que foi leviana a acusação, mas
ainda nao estou convencido disso, urna vez que h6 suspeita de que poderâo
estar se aproveitando das informaçoes que cada urn terá de prestar, para,
talvez, não renovarem urn piano de saüde ou, quern sabe, cobrarem mais
caro na prOxirna renovacão.

Então, que os Deputados que fizeram a defesa da UNIMED aguardern urn
pouco. Eu mesmo quero subir a tribuna e fazer essa defesa se eles estiverem
certos e eu, errado. Mas acho que, prirneiro, esta Casa tera de sabatina-lo.
Se, depois, essa for a conclusão, sem dUvida you subir onde está V. Exa. e
fazer essa defesa. Mas, ate agora, não estou convencido. Acho que é
possivel, sirn, que haja uma intenção escusa não manifesta. Então, seria
meihor que cada Deputado que fol defendê-lo tivesse tido mais atencão, para
que não cometesse nenhuma injustiça - de urn lado ou de outro - e não desse
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absolvicäo antecipada a alguérn que pode ser culpado. Näo quero condená-
los antecipadarnente, mas espero que sua vinda aqui possa esclarecer a
sociedade, de forma que aguardem qualquer juIzo. Depois, se assirn for, eu
mesmo quero ser a primeiro a defendé-lo; se for o coritrário, vamos denunciar
- inclusive, ha outras denUncias que estão chegando agora. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero ratificar sua fala a favor
das caravanas de Minas Gerais que hoje estào em Brasilia reivindicando que
o Governo Federal não code os recursos da area social, em hipótese alguma.
Então, unindo-nos as entidades que defendern criancas, adolescentes,
deficiente e idosos nesta Casa, queremos, juntarnente corn a colega
Deputado, desejar ardentemente que haja urn novo rumo a Governo Federal,
que esse projeto realmente caia de vez, que possamos ter investimentos na
area social e que a povo brasileiro possa ter mais qualidade de vida. Entäo,
estejamos unidos, hoje, a essas milhares de pessoas que, 16 em Brasilia, dão
seu grito, a grito de Minas Gerais.

o Deputado Joâo Batista de Oliveira - Agradeco a aparte da Deputada
Maria Tereza Lara, que ontem ocupou a tribuna para tratar desse rnesrno
assunto. Nôs, que atuamas pelo interior do Estado, vemos que, em cada
cidade que passamos, ha urn asilo, uma creche, uma APAE fechando as
portas. Isso é ferir de mode toda a mobilização camunitária, toda a
mobilizaçao histórica em que a Estado de Minas se envolveu, organizando
essa rede de prestacäo de serviços, na maioria das vezes voluntária.

Estive visitando nossa cidade, onde encontrel meu amigo e colega
Deputado José Viana, e fiquei sabendo que a asilo de Curvelo sofreu code de
50% das verbas. Al fica a pergunta: Quem vai para a rua? 0 idoso que está
corn cancer ou a idoso que está corn diabetes? Qual deles a direcâo do asilo
vai ter que colocar na rua, patrocinada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso?
Muito abrigado.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ilustres visitantes, em primeiro lugar, gostaria de cumprirnentar as
ilustres companheiros e cornpanheiras do PMDB que nos visitarn, nesta
Casa, corn os quais, após este pronunciamento, estarernos conversando,
juntamente corn a imprensa presente. Destaco as presencas prestigiosas de
nossos dois Vereadores a Cârnara Municipal de Belo Horizonte: Geraldo
Pericles - que, junto cornigo, compöe a executiva do partido - e Heitor RUgia,
alérn do companheira de executiva, Hello Melo, dos representantes do
PMDB/Mulher e de outros tantos. Portanto, inicialmente, gostaria de
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cumprimentar essas pessoas que estäo conosco para que ern nosso
julgarnento, nesta tarde, facamos a defesa de algumas teses que não são
apenas minhas, mas daqueles valorosos companheiros que, ao longo de
tantos anos, souberam valorizar e fazer a imagern de nosso querido PMDB.

Trago, aqui, Sr. Presidente, especialmente, trés teses fundamentais para a
sobrevivéncia, a engrandecirnenta e a respeito a nosso partido. Em primeira
lugar, temos de criar - e já passou da hora - o diretôrio municipal do PMDB
em Bela Horizonte. Em segundo lugar, Sr. Presidente, a tese da candidatura
própria do PMDB em Bela Horizonte. Na eleição passada, em acordo corn
diversos partidos, especialmente as de centro-esquerda, abrirnos mao de
lançar candidato própria e, juntamente corn nossos companheiros, elegemos
a Prefeito Celia de Castro.

Mas, desta vez, Sr. Presidente, em nasso julgamento, e no julgarnento
majaritário de nasso PMDB, temas de lançar candidata, e temos names a
altura para representar o nosso partida nas próximas eleicoes.

E a terceira tese, Sr. Presidente, é a de critérios para novas adesöes, em
nIvel federal, estadual ou municipal. 0 nossa partido, sem düvida algurna,
sempre fai zeloso corn as companheiros que ajudararn a canstruir a sua
histôria. E não padernas, a despeito de termos hoje a Governo de Estado,
deixar de estabelecer critérios para as adesöes. Issa, definitivamente, a nossa
bancada näo val admitir, a Executiva não perrnitirá, e é impartante que
realmente possarnos conversar corn aqueles que queiram pertencer ao
PMDB.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputadas, no momenta em que a
refarrna partidária se tarna urn dos principais ternas de debates no cenário
nacional, gastariamos de tecer algurnas consideraçoes a respeita do contexto
que ela pretende rnodificar. Tornarernos coma referência aquila que
conhecernos bern: a trajetOria da agremiacão a que pertencemas desde a
inIcia de nossa vida püblica: a nosso querido PMDB.

Entre as rnuitas males que a regime autaritária causou ao Pals, urn dos
mais graves foi, sem sombra de dUvida, a aniquilaçao de nossas estruturas
politico-partidárias. De casuismo em casuisrna, chegamos a siglas vazias de
ideologia e paixao, que se compöem ao sabor das conveniëncias pessaais,
tendo coma Cinicas mOveis a sucesso eleitoral e as benesses norrnalmente
propiciadas pelos acupantes do poder.

A lei, par rnais perfeita que seja, não terã força para modificar esse triste
quadra, que vem contribuindo para desacreditar a classe politica junta a
populaçãa, corn sérias conseqüências para a próprio exercicio da cidadania.
A sancão juridica pode assegurar uma fidelidade formal. Entretanto, ela não 6
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garantia de idealismo e entusiasmo.
Urge que aquelas legendas corn tradicäo histórica de luta, corn perfil

ideologico definido, trabaihem por resgatar suas origens pela acão imediata
daqueles cujo compromisso corn elas vai além dos próprios interesses.

0 PMDB, que ajudamos a iristituir - herdeiro legItimo do MDB -, nasceu sob
o signo da resistência democrática. "Os compromissos que norteiarn 0 flOSSO
partido e a concepçao de sua pràtica poiltica são o fruto de urn duro
aprendizado, ganho no curso de uma resistência a que se incorporaram
lideranças dos movimentos sociais emergentes. ( ... ) E, se o partido terá por
objeto imediato opor-se ao autoritarismo, prefigurará, através da própria
maneira de fazer oposicäo, as linhas-mestras de uma sociedade e urna
cultura democratizadas, emancipadas não so das desigualdades cruas, corno
também dos paternalismos sutis.' Isso é o que se Iê no manifesto a Nação
dos fundadores do partido.

Ao fundarrnos a nova agremiaçâo, no final da década de 70,
demonstrávamos nossa indignacäo contra os artiflcios da ditadura para deter
o avanço das Oposicoes. A instituiçào da nova legenda foi urn marco na
trajetôria que levaria a democratizaçao do Pals, consagrada na Constituição
da Reptblica de 1988, a Constituicão Cidadã do nosso ilustre companheiro
Dr. Ulysses Guimarães.

Pessoalmente, podemos dizer, corn justo orguiho, que participamos de cada
passo daquela jornada, fiéis aos principios da organizaçao que nos iniciou na
vida politica. Hoje, após a experiência acumulada durante quatro mandatos
como Vereador a Câmara Municipal de Belo Horizonte, apôs o exercicio das
funçoes de Liderança e de cargos no Executivo da Capital, coriseguimos
conservar a coerência corn os mesmos ideais que nos motivaram a abraçar a
vida püblica. Em nosso peito continua a bater urn coracão peernedebista, que
se manteve irnune as tentacães do poder e aos muitos convites para trocar de
legenda.

Acontece que acreditamos que o partido pode oferecer soluçães válidas
para os impasses e contradicöes que afetam a vida dos brasileiros. Se a
democracia formal já foi conquistada, a poiltica perversa levada a cabo pelo
Palácio do Planalto teima em excluir do exercicio pleno da cidadania milhöes
de irmàos, que são condenados a viver abaixo da linha da miséria, a sofrer a
chaga do desemprego, a sustentar a ganância do capital especulativo
internacional, graças ao projeto neoliberal que se quer implantar entre nOs.

Minas, que caminhou na vanguarda da luta contra o autoritarismo, levanta-
se agora, sob a bandeira do PMDB, contra a ditadura implacável do
imperativo econômico, que se vem impondo sobre os valores da dignidade
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humana. Por isso, ha muito para ser feito, e o programa de nosso partido
continua a possuir uma surpreendente atualidade. Precisamos, portanto, Ievá-
lo a sério, comprometendo-nos corn uma prática partidária eficaz, aberta ao
diálogo e as decisães democráticas, inspiradas pelo mesmo espIrito que nos
fez sobreviver durante as anos de chumbo do regime ditatorial.

Nosso partido encontra-se bern constituldo no àmbito nacional. Em Minas
Gerais, graças ao belo trabalho desenvolvido pela executiva estadual,
coordenada pelo Deputado Federal Armando Costa, hoje nosso Secretário,
passarnos por uma reestruturação exemplar. Convivemos, entretanto, corn
uma faiha primária e injustificável: Belo Horizonte não tern urn diretório
municipal do PMDB.

Esta Capital sernpre foi conhecida no Brasil inteiro por seu perfil
progressista, pelo ânimo libertário de sua gente, por sua participação nos
grandes mornentos da histôria nacional. Estão ainda vivas em nossa rnemória
as irnensas concentracôes pelas Diretas Já, que lotaram nossas ruas e
praças. Por outro ado, pesquisas recentes tern rnostrado a simpatia de que a
partido goza junto ao nosso povo, simpatia que sO é igualada aquela dedicada
ao outro partido que também tern a preferência maior dos belo-horizontinos,
queéoPT. 	 a

Apesar de tudo isso, temos tido urn resultado eleitoral muito aquém de
nossas reais possibilidades. Em 1982, eram nossos 23 dos 33 Vereadores
corn assento na Cãmara Municipal de Bela Horizonte. Hoje temos apenas 2
companheiros. Esse e a preco que temos pagado pelo descaso em constituir
urn diretório local atuante, anirnado por urna militância idealista. Nossa causa
é capaz de empolgar a população. 0 que falta é aquele ânirno missionário
capaz de eve-la as ruas de forma sistemática e organizada. Corn isso,
estarnos, praticamente, desprezando rnais de 13% do eleitorado mineiro.

E dispensável lernbrar que, no ano 2000, terernos eleicoes no ãrnbito dos
municIpios. Aqui se dará a disputa pelo governo da terceira metrOpole do
Pals, urna cidade de indiscutivel peso politico. No Ultimo pleito, abrimos mao
de candidatura prOpria em norne da coligação que elegeu a Prefeito Célio de
Castro. E agora, qual será a posição do nosso PMDB?

Se fizerrnos urn retrospecto na histOria recente do Pals, verernos que a
U, agremiação partidária a qua[ coube a liderança da luta pela redemocratizacäo

do Brasil ate hoje vern mantendo a papel de coadjuvante na conducão dos
destinos nacionais. Corn a morte de Tancredo Neves, assurniu a Presidência
da Reptblica a Sr. José Sarney, de notôrias tradicöes arenistas. Foi sucedido
no poder pelo prirneiro Fernando, de triste rnernória. Agora, a Palácio do
Planalto abriga o segundo Fernando - aquele da reeleicão, das privatizaçaes,
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da recessão e do desemprego, da obediência as receitas amargas do FMI.
Quando, senhores, o projeto do PMDB teve a oportunidade de ser posto em
prática? Quando Os compromissos sociais em nome dos quais batalhamos
foram cumpridos? E nós nos perguntamos: de que valeu arriscarmo-nos
durante a ditadura, enfrentar toda a sorte de dificuldades e trazer de volta a
democracia?

E chegada a hora. Temos que aprender corn a experiência dos anos
recentes para formular urna estratégia de reconquista do poder que nos foi
usurpado pelos oportunistas, pelos adesistas de Ultirna hora, pelos que
usaram a legenda para satisfazer seus interesses pessoais.

Nas eleicães presidenciais de 1998, o PMDB perdeu urn mornento
privilegiado de apresentar seu projeto alternativo e de rnostrar a Naçäo que a
caminho neoliberal não é absoluto nern irreversivel. As manobras em prol da
reeleiçäo cooptaram as carreiristas sem convicção e dobraram os fracos,
tirando de nossa agremiaçao uma oportunidade Unica de fazer histOria.

Corn a conquista do poder em Minas, o partido, sob a iideranca do
Governador Itamar Franco, vem resgatando suas origens e recuperando sua
autenticidade. Entretanto, nao nos podemos descuidar da ameaca
representada pela adesão daqueles cujo Unico objetivo é continuar a sombra
do Palácio da Liberdade, comprometidos apenas corn seus prOprios projetos
politicos. Se a agremiacão deve receber de braços abertos aqueles que
comungam conosco as mesmos principios, ternos que ter cuidado corn os
lobos em pele de cordeiro. Eles so querem tirar proveito e permanecer no
rnando. Els porque precisamos estabeiecer näo so critérios claros para novas
adesOes coma critérias de convivéncia partidária, para que as companheiros
histOricos näo sejam derrotados, em suas respectivas regiOes, por aqueles
que, ate ontern, juravam fidelidade aos nossos adversários. Não se iludam:
estes Ultimos nâo terão dOvida em mudar novarnente de lado, se assirn a
exigir a consecução de seus pianos nem sempre confessáveis.

Que a lição nos fique para a pieito que se aproxirna. 0 PMDB tern urna
proposta para a Brasil, uma proposta consolidada em anos de experiência e
de lutas. Ternos quadros partidários que encheriam de orguiho quaiquer
agremiaçãa. Em Belo Horizonte, ternos, por exernplo, o Senador José
Alencar, a Deputada Federal Maria Elvira, a Deputada Federal Maria LUcia
Cardoso, a Dr. Aioisio Vasconcelos, a Vice-Prefeito Marcos Sant'Anna e
tantos outros valorosos companheiros. Por isso, não podernos, sob nenhurn
pretexto, renunciar a candidatura própria para Prefeito de Belo Horizonte, no
ano vindouro. Aqueles que tern a legenda no coracão, que acreditaram neia
no passado e continuam corn a crença na vaiidade de sua proposta
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alternativa não querem mais ye-la como simples personagem coadjuvante do
processo de redençäo nacional. E em nome deles que propomos: 1 - apoia
incondicional ao Governador ltamar Franco; 2 - luta sem treguas contra a
politica neoliberal de Brasilia; 3 - repUdio aos oportunistas sern ideologia; 4 -
criacäo de nosso diretôrio municipal; 5 - candidatura prOpria na disputa peia
Prefeitura da Capital.

PMDB ontem, PMDB hoje, PMDB sempre: a luta continua, cornpanheiro.
Concedo aparte ao ex-companheiro, grande e bravo ex-Vereador de Belo

Horizonte Deputado João Batista de Oliveira.
0 Deputado Joâo Batista de Oliveira (em aparte) - Meu caro Deputado

Marcia Cunha, nâo poderia deixar de ouvi-lo atentamente e de aparteá-lo.
Gostaria de saudá-lo porque, se ha alguérn que possa falar do PMDB e de
sua histOria, é V. Exa., que quando entrou no partido não era preso porque a
poilcia achava que V. Exa. era menor. Entäo, fazIamos as manifestaçöes do
PMDB, a policia nern a olhava, porque naquele tempo näo se podia prender
menor. Assim, V. Exa. tern toda a legitimidade para faiar desse tema. Gostaria
de hipotecar a solidariedade corn a seu pronunciamento em relacão a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em que a Prefeito reina, a PT governa
e a PMDB patrocina e não participa.

Acho que lideranças coma V. Exa. e que tern candiçöes de levar a PMDB a
uma disputa direta em Bela Horizonte, para colocar as coisas nos seus
devidos lugares. Parabéns pelo seu pronunciamento, e cante sempre corn a
minha amizade e solidariedade.

o Deputado Marcia Cunha - Muito obrigado. Quero agradecer, niais uma
vez, Sr. Presidente, a paciência dos companheiros Deputados que nos
ouviram, e gostaria de agradecer, penhoradamente, aos campanheiros da
executiva do partido, as dais Vereadores que estäo aqui não para ouvir urn
discurso deste Deputada, mas pelas mesmas causas a que nos propusemos
durante todo esse tempo que estarnas no PMDB.

o PMDB sempre foi a grande depositária das esperanças do povo de Bela
Horizonte, de Minas e do Pais. Portanto, nao tenho dUvida de que estou aqui
apenas coma urn instrumento nas mãos daqueles que, através de sua
resistência, de seu trabaiho pessoal, ajudararn a dar a esse partido a irnagem
que possui hoje no Brasil, em Minas e em Bela Horizonte.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, mais uma vez, aos
companheiros Vereadores e aos companheiros da executiva.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Leite.
0 Deputado Joäo Leite* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

pUblico assistente, you tratar de várias assuntos hoje e, para iniciar, gostaria

. 	 .
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de dizer da oportunidade de ir a Brasilia, ontem, para tratar de duas questöes
muito importantes.

A primeira, a convite do Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
Vereador César Masci. Estivernos no Ministério do Orçamento e Gestão para
tratar do Programa de Recuperacão e Desenvolvimento da Bacia da
Pampuiha - PROPAM -, projeto orcado em US$87.000.000,00 e que envolve
recursos japoneses e da Prefeitura de Belo Horizonte. La, tratamos dessa
questão corn o Secretário Adjunto de Assuntos Internacionais, justamente
para Belo Horizonte poder ev6-la a prôxirna reunião corn a missão japonesa,
que acontecerá no inicio de maio, para que tenhamos urn projeto que atenda
a intencão de investirnento internacional em Belo Horizonte para a
recuperação não apenas da Lagoa da Parnpulha, rnas de toda a bacia
hidrográfica que alimenta aquela represa.

o PROPAM vem fechar o que já tinha sido feito pelo PROSAM. E urn
projeto muito importante, e seus subprogramas vão contemplar o sanearnento
de 11 córregos diretos e 29 indiretos, urbanizando 11 vilas e favelas,
beneficiando, de irnediato, 360 mil pessoas.

No subprograrna de sanearnento ambiental, estão previstos: recuperação
de nascentes e areas degradadas; meihoria do sistema de coleta; manejo e
tratarnento dos residuos sólidos; tratarnento de fundo de vale; esgotamento
sanitário e meihoria do sistema viário.

o PROPAM ainda tratará daquelas questöes que o PROSAM não pOde
cuidar, ficando rnais ou menos uns 20% a serern feitos em relacão ao cOrrego
do Onça: desassorearnento da lagoa; recuperação ambiental das lihas, da
enseada e da orla; tratamento de cursos d'água afluentes da lagoa.

o subprograrna de gestao ambiental atenderá: educação ambiental; gestão,
controle e monitorarnento arnbiental; fortalecirnento institucional da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

Esperamos, então, que esse projeto, a ser apresentado em mao, possa
atender ao interesse de investimento, para que tenharnos recuperada urna
lagoa tao importante para Belo Horizonte e mesmo para Minas Gerais.

A outra questão que nos levou a Brasilia foi a triste constatação desse
primeiro rnês de trabalho da CPI que investiga irregularidades na ernissão de
Carteira Nacional de Habilitacão em Minas Gerais. As denüncias que
recebemos são pertinentes, e ja identificamos pessoas que se beneficiaram
das fraudes, bern como alguns agentes pblicos que se apropriaram de
recursos que deveriam estar nos cofres do Estado. Tarnbém constatamos
prejuIzo do erário mineiro, em funçâo da dispensa irregular do pagamento de
rnultas de trânsito. Segundo o ex-Diretor do DETRAN, esses valores
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passariam de R$1 .000.000,00.
Em Brasilia, recebemos todo o apolo do Diretor do DENATRAN, Dr. Gidel

Dantas de Queiroz. Ele apOia as trabaihos dessa CPI, tanto na prestaçäo de
informacöes como tambérn no atendirnento, corn pedido de auditoria
administrativa, que ainda nesta sernana estaremos encaminhando A Capital
Federal. Temos urn rnodelo de DETRAIN que se encontra exaurido e
corrompido. 0 momento de rnudancas é este. Cabe a nôs, Deputados, a
responsabilidade polItica de propor mudanças conternporãneas, e não
solucoes cosméticas. Além de Minas Gerais, apenas outros dois Estados
brasileiros tiram policiais civis de sua funcäo constitucional de dar seguranca
püblica para exercer atividades ligadas ao trãnsito. Os outros dois Estados
são Santa Catarina e São Paulo, e já sabernos que ha urna gestão, em São
Paulo, para imediatamente termos aquele DETRAN transformado em
autarquia, corn a retirada da Poilcia Civil, para que ela faca o seu trabaiho
constitucional de dar seguranca àquele Estado.

Gostaria de tratar de urna outra questão. Acompanhei, ha pouco tempo, urn
debate a que esteve presente a Secretario da Justica e de Direitos Humanos,
Dr. Tadeu Leite; guardei algumas coisas que ele disse, e, infelizrnente, a
nossa ocupação impedlu de trazer essas questoes. Mas, novamente, a
Secretario da Justica e de Direitos Humanos coloca questOes que, a meu ver,
são totalrnente equivocadas. Naquele debate, ele tratou de algo que, para
nós, é urn verdadeiro ataque aos direitos hurnanos, que é a questao da
maioridade penal. Defende o Sr. Secretãrio da Justica e de Direitos Humanos
que a idade penal deve ser reduzida a 14 anos. No debate da Assembléia
Legislativa, pudemos ouvi-lo, ao tratar de crianças e adolescentes de rua,
usar a expressão "marmanjos que saern pelas ruas atacando as pessoas".
Espero que o tempo possa rnostrar ao Sr. Secretarlo a realidade dessas
crianças. 56 no Horto, em Belo Horizonte, sob a custódia do Estado, ternos
aproximadamente 500 crianças, 150 na idade de ate 2 anos, todas elas
recebendo atendimento do Estado e sern vInculo familiar algurn. Todas elas,
assim que conseguirern pular as muras do Horto, ganharao as ruas.
lnfelizrnente, a Secretario da Justiça e de Direitos Humanas defende a fato de
que a vitirna deve ser presa. Nesse caso, criancas que não tern, por parte do
Estado, nenhurn cuidado, nenhurn atendirnento, devern ser presas.

Corn esse sisterna carcerario que temos, levar para as nossas
penitenciarias, para as nossas delegacias criancas de 14 anos de idade não
lhes dara nenhurna possibilidade de recuperacão. Naquele debate, o Sr.
Secretário da Justica e de Direitos Humanos defendeu a trabalho infantil. Ele
acha urn absurdo que essas crianças fiquem pelas ruas. Em mornento algum,
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ele falou sobre educação. E a questão do trabalho infantil é uma luta que
queremos vencer em nosso Pals, acabar corn essa vergonha que e, para a
nosso Pals, vermos nossas crianças em carvoarias, coiheita de café,
pedreiras, laranjais, perdendo ate a sua identidade no manuseio dessa
colheita. E vemos, infelizrnente, esse Secretário da Justiça e de Direitos
Humanos fazer essa defesa equivocada. E agora a Secretário trata também
da questão das cadeias e das penitenciárias e diz, numa entrevista, que não
ira cumprir as leis determinadas pela Assembléia Legislativa. Ficamos todos
impressionados corn uma decisäo dessas. Ele diz que não atenderá as leis
oriundas da CPI Carcerária, pois considera que foram feitas num momenta de
emoção e que o principal erro, segundo sua opinião, é que as leis foram feitas
dentro da Assembléia, mas sem discussão corn as partes envolvidas no
processo.

Faço questão de resgatar todo o trabalho daquela CPI e dos Consultores da
Assembléia, que tiveram oportunidade de ouvir todas as autoridades, os
especialistas da area, a Poder Judiciário, a Poder Executivo, todos as
Secretários, todos Os que estavarn envolvidos na questão. E esses projetos
foram construidos a partir dessa ampla discussão corn todos as segmentos.

A outra questão que ele levanta é a projeto de presos, em que ele não
aceita que as agentes penitenciários facam a transporte dos presos. Ele diz
que não está previsto no projeto que as agentes penitenciários utilizern
arrnas. Essa e urna outra luta: quanto menos segmentos de agentes pUblicos
armados tivermos, melhor, porque haverá urn menor risco de essas armas
serem usadas, coma ocorre hoje. Então, discutimos isso exaustivamente corn
especialistas, que concordararn conosco de que não deveriarnos arrnar rnais
urn segrnento de agentes püblicos.

Mas diz a Sr. Secretário: corno varnos, sern arrnas, transportar bandidos,
assaltantes e traficantes de drogas? Ternos de dizer ao Secretário de Justica
e Direitos Hurnanas que, para aquelas pessoas que estão cumprindo pena -
para algumas falta urn ano e fornos muito tocados pelo tratarnento dado aos
condenados -, existe urn nUrnero assustador de 85% de reincidência. Virnos
aqueles condenados, para as quais falta urn ano ou dois de cumprimento de
pena, ser algernados e arrastados dentro das penitenciárias. Alguns que já
cumprirarn 12 anos de cadeia ainda são tratados dessa rnaneira. E pretende
a Secretário de Justiça e Direitos Hurnanos perpetuar esse tratamento dado a
essas pessoas. Queremos continuar corn essa reincidència de 85%? 0
Secretário ainda acha que aquelas pessoas que estão nas penitenciarias - e
aqui merece uma reflexão - ainda são traficantes, bandidos e assaltantes.
Não são, Sr. Secretário, estão pagando a sociedade pelo que cometerarn e
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tern que ser ressocializados e recuperados. Mas, corn urna mentalidade corno
a do Secretário, isso é impossivel.

0 Secretário coloca ainda que outra lei resultante da CPI Carcerária, a que
lirnita o nUmero rnáxirno de vagas nas penitenciárias em 170, é inaplicável.
Urna das prirneiras propostas do Secretário foi fazer seis penitenciárias para
abrigar Os 12 mil presos de Minas Gerais. E urn absurdo, é algo que a
Assernbléia Legislativa não pode aceitar definitivamente no Estado de Minas
Gerais. E vermos a que ocorreu corn a penitenciária de Governador
Valadares: urna penitenciária onde se gastou US$20.000.000,00 e demorou
12 anos para ser construida, para abrigar 500 presos. E urn verdadeiro
absurdo, pois existe sernpre urna situaçãa de possivel rebelião corn urn major
nürnero de presos, e as penitenciárias impedem uma recuperaçãa, urn
tratamento rnelhor.

Não foi a Assernbléia Legislativa que decidiu isso, não foram os Deputados
da 13a Legislatura que decidirarn isso da cabeca deles. Esta prevista no
Prograrna Nacional de Direitos Hurnanos que, a partir de agora, unidades
prisianais construidas no Brasil tém que atender a urn limite maxima de 170
vagas. 0 que pretenderarn as entidades e a própria Secretaria Nacional de
Direitos Humanos foi dar uma oportunidade de ter urn nUmero menor de
presos, corn urna possibilidade maior de recuperação. Quando ternos 500 ou
700 presos, coma é a caso da Dutra Ladeira, que, por lei, tern de passar para
a Secretaria de Direitos Humanos, não terernos nunca essa possibilidade de
recuperacão.

Esta equivocado a Secretário de Justica e Direitos Hurnanos, que diz que
não tern condição de receber as presos. Ele nãa quer que ocarra nada, quer
ficar corn a Secretaria daquele tamanho que está e nãa quer cuidar dos
presos coma diz a lei. Parece-nos que a lei não vale absolutarnente nada
para a Secretário de Justica e Direitos Humanos. Mas estaremos atentas aqui
para tratar dessa questão e acorn panhar.

Falta-me tempo para tratar de autra questãa, que é justamente urn veto do
Governador do Estado e que vem atropelar a Constituiçãa do Estado.

0 Sr. Gavernadar sanciona a Proposição de Lei n° 13.164, veta urn dos
artigos nurn dia e, em autro, já corn prazo vencido, pede que o projeto retorne
e veta mais um artiga. Ja não havia prazo para a outro artigo ser vetado.

Infelizrnente, a Assembléia Legislativa acata a veto dos dais artigos,
extemporanearnente. Mas tratarernos dessa questão e esperarnos que esta
Casa reveja sua posiçãa, senão nos resta outra carninho, qual seja a de
argüir judicialmente essa questão. Não podemos aceitar que a Constituicão
do Estado seja atropelada coma a Sr. Governador a fez, e tambérn a
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Assembléla Legislativa nâo pode ser desrespeitada. Se se estabelece o
precedente, amanhä expirados Os prazos, o Sr. Governador vai pedir
riovamente para vetar urn outro artigo que não tenha vetado anteriormente.

Nâo podemos aceitar essa situação e esperamos que a Assembléla reveja
a sua posicäo.

* - Sem revisào do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

irnprensa, quero, em nome do PSB, ler urn manifesto, que se intitula "Minas
em Defesa da Vida e da Liberdade", o qual se inicia corn urn poerna de
Cecilia Meireles, que diz: "Liberdade - essa palavra que o sonho humano
alimenta, que não ha ninguém que explique e ninguém que näo entenda".

Srs. Deputados, mais uma vez é a voz de Minas que se levanta num
cenário de profunda instabilidade, para reviver a memória da liberdade num
mundo dominado pela lOgica do pensamento Unico, regida pelos interesses
do capital financeiro.

Desvalorizam-se a ética, os direitos humanos, a cidadania e a solidariedade
coma principios capazes de nortear as relacoes humanas, enquanto se
apregoam as qualidades totalizantes de urn mercado dominado pela producäo
insana de rnercadorias, capaz de confundir necessário corn supérfluo,
cidadào corn consumidor, civilização corn barbárie. Aprofundarn-se as
desigualdades sociais, e a rniséria aurnenta corn a aprofundarnento da
recessão econômica e do desemprego estrutural que acornpanhou as
inovaçOes tecnológicas e gerenciais no rnundo do trabalho, flexibilizando
direitos e reduzindo conquistas histOricas dos trabaihadores.

o modelo econôrnico neoliberal em curso, sob o comando do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, deixou o Pals vulnerável aos ataques
especulativos, que visarn aurnentar a dependéncia do Pais frente a ordem
rnundial globalizada, enquanto aprofunda a crise brasileira. Desprezando 0
equilibrio entre as Poderes, a Presidente comanda o Pais a revelia do
Congresso Nacional, editando medidas provisórias, apOs ser reeleito num
processo rnaculado par rnanobras diversas, inclusive as conjuntas corn o FMI,
que ornitiarn dos eleitores a exata situacào do Pais frente a crise internacional
do capitalismo.

o acordo estabelecido corn a FMI em fins de 1998, assim corno todos os
outros já firmadas pela Brasil, não tern o objetivo de reequilibrar a economia
brasileira nem prornover a desenvolvimenta. Sua finalidade é viabilizar o
cumprimento das obrigacöes corn nossos credores externos, asseguranda,
assim, a rnanutenção dos lucros do mercado financeira internacional, corn
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base na realizacâo de urn programa econôrnico recessivo que, certamente, se
constituirá verdadeiro obstáculo ao objetivo final de toda estabilização, que é
o desenvolvimento econôrnico da Nacâo brasileira

o colapso do real, senhores, e a liberaçäo do cârnbio aumentaram
endividamento externo brasileiro, elevando os serviços da divida e os juros a
patamares elevados. Esses ingredientes, acrescidos das politicas de abertura
comercial para ernpresas e capitais estrangeiros, aumentaram o rombo nas
reservas brasileiras, em conseqüência do deficit na balança comercial.

o acordo corn o FMI estabeleceu urn limite minimo para as reservas
brasileiras. Se as reservas cairem a urn valor abaixo da meta prevista, a
Governo terá que promover restricöes ao volume de moeda em circulacâo,
provocando, assim, pressães para a aumento da taxa de juros.

Esse aspecto do acordo, senhores e senhoras, representa uma verdadeira
desmoralizaçäo do ajuste fiscal irnplementado pela Governo. 0 aurnenta dos
juros decorrente da contençâo do crédito afetará as contas do maior devedor
de todos, ou seja, a próprio Governo, que, dessa forma, se vera
impossibilitado de atender as condicöes do acordo no que tange as metas
para a resultado fiscal.

De fato, a desequilibria financeiro das contas do Governa decorre dessa
combinação explosiva de altas taxas de juros e baixo, ou nenhurn,
crescimento econOmico, o que produziu urn efeito perverso, especialmente
sabre Estados e municIpios.

Penalizados pela polItica econômica, as Estados e municipios viram
aumentar a desequillbrio entre despesas e receitas tambérn em funcão das
retençöes cornpulsôrias efetuadas pelo Governo Federal, através da Lei n°
87, de 1996 (Lei Kandir), e do Fundo de Estabilizacão Fiscal - FEF.

Par outro lado, a Governo Federal procura retirar-se da prestacaa dos
servicas ptblicas, transferinda-as a Estados e rnunicipios sem a
correspondente transferéncia de recursos, coma vem ocarrendo na satide, na
educaçao, na assistência social, etc. Para atender as exigências dos credares
internacionais, o Governa FHC näo hesita em cortar verbas dos prograrnas
que visam rnelhorar a situaçãa dos excluIdos da saciedade.

Confundindo a distribuição de funçöes entre as diversas esferas de
governa, utilizando-se largamente de formas autoritarias de governar,
interferinda nas financas de Estadas e municIpias, a Governo FHC prornove
uma crise no modelo federalista brasileiro, comprometendo a autonomia das
unidades federadas.

Ao assumir a Governo de Minas Gerais, o Governador ltamar Franco, além
de herdar todos esses problernas, tarnbém deveria adrninistrar a caOtica
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situacão das finanças do Estado deixada pela gestao anterior.
Destaca-se nesse quadro a questão da divida corn a União, que elevava a

deficit mensal do Estado a cerca de R$137.000.000,00 por mês. Renegociada
num acordo extrernamente desfavorável a Minas pelo Governo anterior, a
dIvida tornou-se impagável no quadro econômica desenhado por FHC e sua
equipe.

Ao optar por manter a Estado funcionando, pagar os salários dos
funcionários e prestar serviços a população mineira, a Governador Itamar
Franco desagradau profundamente a comando neoliberal, provocando a
inclusão do debate sobre a atual significado do federalismo brasileiro na pauta
polItica nacional.

Essa acãa politica, senhores, revelou-se em toda sua relevância ao contar
corn o apoia de outros Estados e da Oposiçao. A apinião pblica nacional, em
que pesem aos esforços de parte da grande imprensa em veicular
informacöes distorcidas, não hesitou em apoiar o gesta mineiro.

E novamente de Minas que parte a grito de alerta a todo a Brash: é preciso
desafiar a ordern imposta pelo pensamento ünico guiado pela lôgica do
capital. A prioridade é a vida corn dignidade. Mais uma vez, confirma-se a
vocação mineira de buscar na esfera püblica a arnpliação do espaço de
liberdade sufocado pelas que defendem seus interesses privados.

Do gesta mineiro, brota novamente a esperanca de fazermos de nosso Pals
uma Nacäo soberana, liberta de lacos opressores e capaz de garantir aos
seus fllhos uma vida plena de cidadania.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes, visando a urn
debate que julgarnos impartante, pois acontecerá as vésperas de 21 de abril,
solicitamos, cam a apoio de vários colegas da Casa, uma reunião especial, a
se realizar no dia 20, as 14 horas, neste Plenário, para abordar alguns temas
importantes. 0 primeiro tema será sabre as privatizacães, corn atenção
especial para a questão da PETROBRAS, do Banco do Brasil e da Caixa
Econôrnica Federal; a questãa dos codes na area social e seus
desdobramentos quanto a rniséria e as outras questöes sociais, e sabre a
reforma agrària.

Nesse sentido, segundo informacöes que obtive de vários parlamentares,
especialrnente do Paulo Piau, temos urn grupo de parlarnentares interessados
e preocupados corn a questão cooperativista, que, no meu entendirnento, é
urn dos assuntos mais impartantes que esta Casa deve discutir. 0
coaperativisma pode ser urna das salucoes para a questão agrária, para a
questão da construcão civil, para a questãa do crédito cooperativo e tantas
autras acöes que poderlamos adatar coma forma e coma fOrmula de sair do
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problerna grave das questoes econômicas e seus desdobramentos soclais.

Para a dia 20 de abril, convidamas tados as parlamentares e todos as
cidadãos que nos vêem e ouvem a participar canosco dessa mesa de
debates, coma preambulo para o 21 de abrU. São debates impartantes na
busca de soluçào para prablemas tao graves, coma as privatizacöes, as
codes na area social e a reforma agrária. Muita abrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscricöes
o Sr. Presidente (Deputado Rémolo Aloise) - Esgotada a hora destinada a

esta parte, a Presidência passa 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicacöes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estâo abertas as
inscricöes para a Grande Expediente da prOxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
Tendo em vista requerirnenta dos Deputados Carlos Pimenta, Hely

TarquInio e Paulo Piau solicitando seja marcada, corn a urgência possivel, a
data de carnparecirnento do Coma ndante-Geral da PMMG a esta Assembléha
para prestar esclarecimentos nos termos do requerimento já apravado par
esta Casa, a Presidéncia esclarece que fai agendada, primeiramente, a vinda
a esta Casa dos atuais Secretários de Estado e dos seus antecessares. Tao
logo essas autoridades sejam ouvidas, será agendada a vinda do
Coma ndante-Geral da Poilcia Militar.

Designacäo de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Cornissão Especial para

Emitir Parecer sabre a Propasta de Emenda a Constituicãa n o 10/99. Pelo
PSDB: efetivo - Deputada AntOnio Carlos Andrada; suplente - Deputada Fábio
Avelar; pela PMDB: efetivo - Deputado César de Mesquita; suplente -
Deputada Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo
Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PFL: efetivo - Deputada
Sebastiãa Navarro Vieira; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PL:
efetivo - Deputada Cabo Marais; suplente - Deputado Sargenta Rodrigues.
Designa. A Area de Apoio as Corn issOes.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cornunicacOes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Assuntas Municipais -
aprovaçäa, na 4a Reuniãa Ordinária, do Requerimento n° 120/99, do
Deputado Márcio Kangussu (Ciente. Publique-se).

Despacho de Requerirnentos
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- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, nos termos do inciso VII do

art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos da Deputada
Maria Olivia (2), solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 151 e 160/99 sejam

remetidos as comissães seguintes a que foram distribuldos, uma vez que a
Cornissão de Justica perdeu o prazo para emitir parecer; e do Deputado
Eduardo Brandão (2), solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 126 e 69/99

sejam remetidos as comissöes seguintes a que foram distribuldos, uma vez
que a Cornissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer.

Votacão de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votaçao e aprovados, cada urn por sua vez,

requerirnentos da Comissäo de Direitos Hurnanos (3), ern que solicita se
encarninhern pedidos de providéncias aos Srs. James Louis Cavallaro,
Diretor-Geral da organização Human Rights Watch Americas no Brasil; e
Alfredo Sirkis, Presidente do Diretôrio Nacional do Partido Verde; para que
enviem nota de protesto a Embaixada do Ira, condenando o fechamento do
Instituto Baha'I de Educacão Superior - IBES - e solicitando a liberaçao dos
professores presos e a perrnissão para os alunos continuarem seus estudos;
e a Embaixada do Ira, em Brasilia, corn vistas a Iibertacâo dos professores
presos do Instituto Bahai de Educacão Superior - IBES - e a permissão para
que os alunos continuem seus estudos; e do Deputado Dalrno Ribeiro Silva,
em que pede seja solicitado A Ernpresa Elétrica Bragantina S.A., em
Braganca Paulista, SP, na pessoa do Sr. Pedro Oda, Gerente-Geral, que não
corte o fornecirnento de energia elétrica as escolas estaduais localizadas nos
municipios servidos por aquela empresa, pelos graves inconvenientes e
prejuizos trazidos aos seus alunos e professores. (Oficie-se.)

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votaçao do Requerimento n o 9/99, do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao
Governador do Estado pedido de informaçOes sobre a irnplernentacão, para o
servidor rnilitar, do direito ao adicional de periculosidade previsto na Emenda
a Constituicão no 35/98. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerirnento corn a Emenda no 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovarn permanecarn
como se encontram. (- Pausa) Aprovado.

• Deputado Marco Regis - Solicito verificaçao de votacão, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçao de

votação pelo processo eletrOnico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se a verificaçâo de votaçao por meio do paine! eletrOnico.
0 Sr. Presidente - Votaram apenas 7 Deputados. Não ha "quorum" para a
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votacão nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna sern
efeito a votaçao do requerirnento, salvo emenda.

Encerrarnento
0 Sr. Presidente- A Presidéncia encerra a reunião, convocando os

Deputados para a reunião extraordinária de logo rnais, as 20 horas, para a
reunião especial de amanhã, dia 15, as 9 horas, e para a reunião
extraordinária também de arnanhã, as 20 horas, nos terrnos dos editais de
convocação, bern corno para a reunião ordinãria na rnesrna data, 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 l a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO EPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N o 6/99
As quinze horas do dia vinte e cinco de marco de mll novecentos e noventa

e nove, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados José Alves
Viana, Antonio Carlos Andrada e Rogerio Correia, membros da supracitada
Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
José Alves Viana, declara aberta a reunião e, em virtude de ser esta a
primeira reunião da Comissào, informa 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 da matéria. Logo após, determina a distribuição das
cédulas de votacao e convida o Deputado Rogério Correia para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos os Deputados José Alves Viana
e Antonio Carlos Andrada, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
comissão. Dando prosseguindo, 0 Presidente "ad hoc" declara empossado
corno Vice-Presidente o Deputado AntOnio Carlos Andrada, a quem passa a
direção dos trabalhos; este, por sua vez, declara empossado como
Presidente o Deputado José Alves Viana, a quern retorna a direção dos
trabalhos. 0 Presidente eleito, Deputado José Alves Viana, agradece a
confiança nele depositada e designa o Deputado Antonio Carlos Andrada
corno relator da matéria. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, informa que a próxima reuniâo será
convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 15 de abril de 1999.
José Alves Viana, Presidente - Antonio Carlos Andrada - Maria Tereza Lara.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia seis de abril de mil novecentos e
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noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes as Deputados Ivo José,
Christiano Canédo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, a Deputado João
Batista de Oliveira. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ivo
José, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura da ata da reuniäo
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes.
Após, a Presidência lé correspondência do Sr. José Carlos Pereira, publicada
no "Diário do Legislativo" de 1 014/99. A seguir, distribui as Projetos de Lei n°s
66 e 76/99, respectivamente, aos Deputados Ronaldo Canabrava e Amilcar
Martins. Passa-se a fase de discussâo e votaçäo de proposiçOes da
Comissão. Corn a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira apresenta
requerimentos, em que solicita sejarn enviadas aos Presidentes do Banco
Mundial e do FMI manifestaçöes de protesto contra os cortes orçamentários
que o Governo Federal vem efetuando, por recomendacäo das referidas
instituiçães; sejam enviados oficios ao Governador do Estado solicitando a
quitacão dos débitos do Estado corn o INSS e o restabelecimento da
capacidade de atendirnento do Programa de Atendimento Especial da
SETASCAD, a partir do inIcio de dezembro de 1998. Após, a Deputado
Ronaldo Canabrava apresenta requerimento, em que solicita seja
encaminhada ao Presidente da Repüblica correspondência denominada
"Carta da Cornissäo do Trabalho, da Previdéncia e da Acäo Social", contendo
cOpias dos debates realizados nesta reuniäo e explanaçães. Colocados em
votacao, cada urn por sua vez, são aprovados as requerimentos. Logo após,
a Presidéncia informa que a reunião destina-se a discussäo, em audiência
püblica, corn representantes de entidades püblicas e privadas, da situacão
provocada pelo carte de 30% dos recursos orçamentários destinados pelo
Governo Federal ao Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficléncia,
do Ministério da Previdéncia e Assistência Social, corn a conseqüente
redução do ntmero de criancas atendidas. Prosseguindo, a Presidente
registra a presença da Sra. Neusa Soares de Almeida, Superintendente de
Admiriistraçáo e Financas, do Sr. D'Jair Braga Teixeira, Diretor de Controle
Interno da SETASCAD, ambos representando a Secretário do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente; do Sr. José Carlos Lassi
Caldeira, Presidente da Federaçâo Brasileira de lnstituiçães de Excepcionais
- FEBIEX -; do Vereador Leonardo Mattos, Presidente da Associacão Mineira
de Paraplégicas - AMP -; das Sras. Maria Dolores da Cunha Pinto, Presidente
da APAE-BH; Alalde de Souza Melo Tibo, Superintendente da Fundacãa Darn
Bosco, e Rosalva Portela, Presidente do Conselho Municipal de Assistência
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Social. A seguir, a Presidente passa a palavra ao Deputado João Batista de
Oliveira, autor do requerimento que suscitou a reunião, que tece suas
consideracöes iniciais. Corn a palavra, as convidados discorrem sobre a
assunto em pauta. Passa-se a fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos convidados, parlamentares e demais participantes, convoca Os

membros da Comissãa para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 13 de abril de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes - Christiano

Canêdo - Amilcar Martins.
ATA DA i a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO

NO 4/99
As quinze horas e quinze minutos do dia seis de abril de mil novecentas e

noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados
Sebastião Costa, AntOnio Carlos Andrada e Joáo Paulo, membros da
supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, a Presidente, Deputado
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado AntOnio Carlos Andrada, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita
pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reuniäo se destina a
apreciacão do parecer do relator, Deputado AntOnio Carlos Andrada, e
discussão e a votaçäo de proposicOes da Comissão. Corn a palavra, a
Deputado AntOnio Carlos Andrada solicita prazo regimental para emitir a seu
parecer e apresenta requerimenta em que solicita sejam convidados
representantes das Secretarias da Educação e do Planejamento e do Tribunal
de Contas do Estado e a autor da proposicão, Deputado Gil Pereira, para
debater a matéria, corn vistas a colher subsidios para a emissão de seu
parecer. Colocado ern votação, é a requerimento aprovado. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, informa que a próxirna reuniãa da Comissão serã convocada
por meio de edital, determina a Iavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - AntOnio Carlos

Andrada.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de abril de mil
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novecentos e noventa e nove, corn parecem na Sala das Corn issöes os
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, a Presidência dá ciência aos Deputados da
correspondência enviada pela ANATEL, pelo PROCON-BH e pela
Corregedoria da Casa, relativa a assuntos de interesse da Comissäo e, logo
apôs, solicita a assessoria que tome as devidas providéricias. Passa-se a
fase de discussão e votação de proposicöes da Comissão, oportunidade em
que o Deputado Bené Guedes apresenta requerirnento em que solicita sejam
ouvidos na Comissão os representantes da Associacão Brasileira da lndüstria
de Auto-Adesivos, da Inspetoria Regional do Ministério da Justica e da
Associacão Mineira de Supermercados, para discutirem a Lei n° 12.789, de
18/4/98, que torna obrigatoria a afixação de preço em produto comercializado
no varejo e dá outras providências. A Deputada Elaine Matozinhos procede a
leitura do requerimento de autoria do Deputado Miguel Martini em que solicita
seja ouvido na Comissão o Sr. Emerson Fidelis Campos, Presidente da
UNIMED-131, para prestar informacöes sobre a vacinacão gratuita contra
gripe. Após, o Presidente submete a votacão Os requerimentos, que são
aprovados. A Presidência informa que a reuniâo se destina a discutir, em
audiência pUblica corn representantes de entidades da sociedade civil, as
possIveis soluçöes para se coibir o telessexo internacional, que tanto tern
infelicitado as farnIlias brasileiras corn contas telefOnicas vultosas e corn
ligacöes feitas principalmente por adolescentes. A Presidência informa que
serão ouvidos na reunião os Srs. Ricardo Henrique de Mello Fonseca e
Frederico da Silva Passos, Gerentes do Departarnento de Unidade de
Negócios - Metropolina e de Negócios Cliente Norte, respectivamente,
representantes da Sra. He!eni de Mello Fonseca, Diretora de Negácios da
TELEMIG, os quais prestarão esclarecirnentos sobre o assunto em tela. Ato
continuo, o Presidente passa a palavra a Deputada Elaine Matozinhos para
que explique o objetivo da reunião. Prosseguindo, os convidados usarn da
palavra para fazerem a sua exposicão e responderern as perguntas
formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Transcorridos os debates, a Deputada Elaine Matozinhos apresenta
requerimento em que solicita a EMBRATEL inforrnacaes sobre o serviço de
telessexo internacional. Submetido a votacão, é o requerirnento aprovado.
Nada rnais havendo a ser tratado, o Presidente agradece aos convidados
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pela participação e pelos valiosos subsIdios trazidos a Comissão. Após, o
Presidente propöe aos membros da Comissão a mudança do horário das
reuniöes ordinárias para as 14 horas, as terças-feiras, a partir do dia 20/4/99,
O que e acatado pelos Deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Cornissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Mauri Tories.

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia sete de abril de mil novecentos e
noventa e nove, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados João
Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental,
o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da
seguinte correspondéncia recebida: carta do Sr. Sebastião limo Gonçalves,
preso na Penitenciária Francisco Floriano de Paulo, de Governador
Valadares, em que pede ajuda da Comissão para que seja removido para
TeOfilo Otôni; circular do Corregedor da Assembléia, em que solicita seja
comunicada a Corregedoria, corn antecedéncia minima de 24 horas, a
presenca de testernunha em CPI ou de convidado em Comissão que
necessitern de atenção especial; oficios da Presidente da Cornissão de
Direitos Humanos da Càmara Municipal de Ipatinga, em que comunica a
concessão do tItulo de cidadão honorário ao torturador Ronaldo de Souza;
oficio do Presidente da Cãmara Municipal de AraçuaI, em que solicita a
intercessão da Comissão junto ao Governador do Estado e ao Secretário da
Seguranca Ptblica para que o efetivo dos policiais militares do pelotão de
AracuaI seja aumentado e seja fornecida uma viatura nova a esse
grupamento; do Presidente da Câmara Municipal de Lavras, em que
comunica que tornou conhecimento de que esta Casa ira constituir uma
delegação especial para , em conjunto corn a corregedoria do Ministérlo
Püblico, ii a Lavras apurar as ameacas que vern sofrendo o promotor Dimas
Messias de Carvaiho; do Gerente-Geral das Minas Itabira, encaminhando
cópias dos contratos firrnados entre a Companhia Vale do Rio do Doce e
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empresas de segurança patrimonial; do Deputado Durval Angelo,
comunicando a realizacão da Audiência Nacional Preparatóia do Tribunal
Internacional Contra o Trabaiho Infantil, no prOximo dia 8 de maio, nesta
Casa. Ato continuo, o Presidente comunica que os Deputados a seguir
relacionados foram designados relatores das seguintes matérias: Projeto de
Lei n° 37/99 (Deputado Sargento Rodrigues); Projetos de Lei n°s 57 e 84/99
(Deputada Maria Tereza Lara); Projeto de Lei n o 117/99 (Deputado Glycon
Terra Pinto). A seguir, passa-se a fase de discussão e votacäo de matéria
sujeita a apreciacão do Plenário. A Deputada Maria Tereza Lara procede a
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 105/99, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão
de Constituicão e Justiça. Aprovado. Ato continuo, passa-se a fase de
discussão e votaçäo de proposicöes que dispensam a apreciacão do
Plenário. E aprovado o Requerimento n o 106/99, da Deputada Maria Olivia. A
seguir, passa-se a fase de discussão e votacão de proposiçães da Comrssão.
São aprovados requerimentos do Deputado Glycon Terra Pinto, em que
solicita sejam pedidas ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos
providências para a transferéncia do preso Welbert Leonardo Mota dos
Santos, detido na Delegacia de Furtos e Roubos desta Capital; e das
Deputadas Maria Tereza Lara e Maria José Haueisen, em que solicitam a
realizacão de audiência püblica para debater a questão indigena,
especialmente a dos Indios maxacalis, com os convidados que mencionam.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares , convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
Joäo Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Gonçalves - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAçAO E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio, Arlen
Santiago e Wanderley Avila, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Wanderley
Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a quai é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente comunica o
recebirnento de correspondência do Sindicato dos Servidores da Justica do
Estado de Minas Gerais comentando sobre a medida tomada pela BHTrans,
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extinguindo a gratuidade de transporte dos Oficiais de Justica e comissários
de menores no sistema de transporte coletivo. A seguir, o Presidente lê oficio
da superintendéncia da CBTU comentando as informacOes veiculadas pelo
jornal "Estado de Minas" sobre o DEMETRO. 0 Presidente lé oficio do
Corregedor da Assembléia, Deputado AntOnio Julio, tratando da necessidade
de adoção de medidas de seguranca. Em seguida, distribui ao Deputado
Wanderley Avila o Projeto de Lei n o 12199, da Deputada Maria José Haueisen,
e ao Deputado Arlen Santiago o Projeto de Lei n° 77/99, do Deputado
Wanderley Avila. Ato continuo, o Presidente passa a discussão e a votação
de proposicOes que dispensam a apreciacão do Plenário da Assembléia.
Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°s 55, 71, 72, 77, 91, 92, 94, 95, 97, 108, 109, 110,111, 112,
113, 114 e 115/99, e rejeitado o Requerimento n o 96/99. Quanto ao
Requerimento n° 73/99, o Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento
solicitando adiamento de votação. Submetido a votação, é este requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente passa a discussão e a votação de
proposiçOes da Comissão. Neste interim, o Deputado Alvaro AntOnio passa a
Presidéncia ao Deputado Arlen Santiago, para apresentar requerimento de
sua autoria, em que solicita seja formulado convite ao Sr. Mauricio Guedes
para comparecer a esta Comissão a firn de discorrer sobre o processo de
concessão de rodovias em Minas Gerais. Submetido a votação, é esse
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, dia 14/4/99, as 10 horas, corn a
finalidade de ouvir os Srs. Luiz Otávio Ziza Valadares, Presidente da CBTU, e
AntOnio Carlos Pereira, Presidente da BHTrans, sobre as perspectivas da
implantaçâo do trem metropolitano de Belo Horizonte no atual contexto
politico e econOmico, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Dinis Pinheiro - Wanderley Avila - Arlen

Santiago.
ATA DA ,5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Maria José Haueisen,
Adelino de Carvalho, AntOnio Roberto e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputada
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado AntOnio Roberto, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidéncia comunica a designação dos seguintes relatores:
Deputado Adelino de Carvalho - Projeto de Lei n o 28/99, da Deputada Maria
José Haueisen; Deputada Maria José Haueisen - Projeto de Lei n o 58/99, do
Deputado Joâo Leite; Deputado Fábio Avelar - Projeto de Lei n° 64/99, do
Deputado Bilac Pinto. A seguir, passa-se a fase de discussão e votacâo de
proposiçöes da Comissão. E aprovado requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, que solicita seja realizada reuniâo conjunta desta Comissäo corn
Os integrantes da Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial e que
se convide o Diretor de Distribuição da CEMIG, Sr. AloIsio Vasconcelos, a firn
de que sejam prestados esclarecimentos a respeito da construçâo da usina
hidrelétrica de Irapé, no rio Jequitinhonha. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissäo para a prOxima reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 14 de abril de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Antonio Roberto - Fábio

Avelar - Adelino de Carvalho.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG

As quinze horas e doze minutos do dia sete de abril de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Adelmo
Carneiro Leâo, Bilac Pinto, AntOnio Andrade, Arnilcar Martins, Chico Rafael e
Eduardo Daladier, membros da supracitada ComissOo. Registra-se também a
presença dos Deputados Antonio Roberto, Wanderley Avila, Dimas
Rodrigues, AntOnio JCilio, Edson Rezende, Rogério Correia e Paulo Piau.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes.
o Presidente faz a leitura de correspondéncia enviada pela Câmara Municipal
de Ribeirão Preto encaminhando cOpia de voto de congratulaçOes
apreseritado nessa Cãmara pela criaçâo desta CPI. A Presidência esclarece
que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. José Anchieta da Silva, advogado da
Bolsa de Valores de Minas Gerais, Espirito Santo e Brasilia, a quem convida
para tomar assento a mesa. 0 convidado, corn a palavra, faz a sua exposicäo
e, em seguida, é questionado pelos Deputados AntOnio Andrade, Amilcar
Martins, Bilac Pinto, Eduardo Daladier, Chico Rafael e Adelmo Carneiro Leâo.
o Presidente agradece ao Sr. José Anchieta da Silva, advogado da Bolsa de
Valores de Minas Gerais, Espirito Santo e Brasilia, pelos valiosos subsIdios
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prestados a Comissão e suspende a reunião por 5 minutos para que os
parlarnentares possam se despedir do convidado. Reabertos os trabaihos,
corn a presenca dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antonio Andrade,
Chico Rafael e Eduardo Daladier, a Presidência passa a fase de discussão e
votacao de proposicOes. Sobre a mesa, requerimento do Deputado Bilac
Pinto solicitando que não seja permitido o exame por esta Comissäo de
assuntos referentes a INFOVIAS. 0 Presidente faz a leitura de nota técnica
da Consultoria da Casa prestando esclarecimentos sobre o assunto.
Colocado em votação, é o requerimento rejeitado. Prosseguindo, o Presidente
faz a leitura de cinco requerimentos, de autoria da Comissäo, que solicitam,
respectivamente: 1 - a CEMIG o indice das comunicaçOes de resolução da
Diretoria e das propostas de resolucäo da Diretoria do periodo de 1996 a
1998; 2 - ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM - o mapa
de operacOes realizadas corn acOes da CEMIG no perlodo de 1996 a 1998,
corn o nome dos comitentes; 3 - ao Presidente do Tribunal de Contas de
Minas Gerais informacOes sobre a DenUncia n° 446.253, que versa sobre a
venda de 33% das acaes da CEMIG; 4 - ao Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvirnento Social - BNDES - cópia de todos os contratos celebrados
entre aquele Banco e a Southern Eletric Brasil ParticipaçOes Ltda. que
tenham ligação corn o edital de leilão das debentures da Minas Gerais
ParticipaçOes S.A., realizado em 28/5/97; e 5 - sejam convidados os Srs.
AntOnio Carlos Passos de Carvalho, Vice-Presidente da MGI/S.A., e José
Pedro Rodrigues de Oliveira, ex-Diretor da CEMIG, para prestarem
esclarecimentos a Comissão. Colocados em votacão, cada urn por sua vez,
são os cinco requerirnentos aprovados. 0 Presidente comunica que o inteiro
teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Curnprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os

membros da Cornissão para a prôxima reunião ordinária, determina a
iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Chico Rafael - Bilac Pinto - AntOnio

Andrade - Eduardo Daladier - Amilcar Martins.
ATA DA 3a REUNIAD ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAçAO

As dez horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e nove,
corn parecern na Sala das Corn issOes os Deputados João Leite, Alberto
Bejani, Ivo José e Márcio Cunha, mernbros da supracitada Comissão.
Registra-se a presenca dos Deputados João Pinto Ribeiro, Elaine Matozinhos
e Dimas Rodrigues. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara abertos os trabalhos e, em virtude da aprovacão de
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requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir
os Srs. Eudézio Bosco da Silva, Lauro Cerqueira, a Sra. Elayne LUcia
Nogueira Cruz, Chefe da Divisào de Habilitacão do DETRAN-MG, as Srs.
Rodrigo de Oliveira e Raimundo In6cio de Oliveira, ex-Diretor-Geral do
DETRAN-MG, e discutir e votar proposiçôes da Comissão. São ouvidos Os

depoentes, cada urn por sua vez, a quem são prestados Os esciarecimentos
sobre o funcionamento das comissães parlamentares de inquérito. Registra-
se o não-comparecimento do Sr. Lauro Cerqueira. Cada depoente é
devidarnente qualificado e questionado pelos membros da Comissão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Em seguida, passa-se 6 3a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão de proposicöes da Comissão.
São aprovados requerimentos do Deputado Ivo José, nos quais solicita: ao
DETRAN-MG, a relacão nominal dos servidores que compunharn a
assessoria administrativa desse órgão no periodo de 1995 a 1998, o nUrnero
de carteiras emitidas, o nUmero de mudancas de categorias e de carteiras
renovadas nos anos de 1995 a 1998, relacionadas por municipio, e, ainda, a
nUrnero de recursos que foram julgados procedentes pela JARI, corn o
respectivo cOdigo das muftas, no mesmo perIodo, e cópia do Projeto
Garneleira; a Superintendéncia Central de Correição Administrativa da
Secretaria de Recursos Hurnanos e Adrninistracão, a relação dos inquéritos,
concluldos ou em andamento, no perlodo de 1995 ate a momenta atual; ao
Secretário da Fazenda, informaçöes sobre o volume de recursos arrecadados
pelo Estado nos exercicios financeiros de 1995 a 1998, oriundos da aplicação
de multas de trãnsito e recolhimentos feitos por meio de guias para expedicão
de carteiras de habilitacäo, corn os respectivos cOdigos; a Presidência do
Tribunal de Justica do Estado, a remessa a esta Comissão de informaçöes
sobre as processos criminais em curso e processos julgados nos Ultimos
quatro anos, constando o norne dos réus, fase dos processos e as razöes da
denUncia, corno também o percentual que representam tais processos em
relacão aos demais casos apreciados pela Tribunal, na esfera criminal; ao
Secretária da Seguranca PUblica, informaçães sobre o nUmero de inquéritos
instaurados e concluidos pelas delegacias do Estado para apuracão do
envolvimento de policials e de civis em fraudes na ernissão de carteiras de
habilitação, corn o respectivo name dos indiciados, relacionados par
municipio; a Presidência da PRODEMGE, relatório pormenorizada acerca das
multas de trãnsito aplicadas no Estado, corn as seus respectivos codigos, nos
anos de 1995 a 1998; a convocaçáa do policial civil José Martins dos Santos
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para prestar depaimento a esta CPI. Também é aprovado urn requerirnento
do Deputado Alberta Bejani solicitando seja convocado a Sr. Roberto Appel
para depor sabre o recoihimenta de recursos para confecção de placas e
outras questöes de interesse desta CPI. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membras
da Comissão para a próxima reuniãa ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabaihas.

Sala das ComissOes, 15 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Alberto Bejani - vo José - José Alves Viana -

Christiano Caneda - Miguel Martini.
ATA DA 6 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

ANANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas e quinze minutos do dia treze de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Márcio
Cunha e Mauro Lobo. Nos termos do art. 125, § 30, do Regirnento Interna, a
Presidente, Deputado Marcia Cunha, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Mauro Lobo que proceda a leitura da ata da reuniãa anterior, que,
(ida e aprovada, é subscrita pelas Deputados presentes. A seguir informa que
a reunião se destina a ouvir convidadas sabre assuntos referentes a COPASA
e a apreciar matéria da pauta. 0 Presidente comunica o recebimenta de afIcia
da Câmara Municipal de Frutal (publicado no "Diana do Legislativo" de
10/4/99) e dos seguintes projetas de lei, para as quais designa as relatores a
seguir citados: 42/99 (Deputado Ragéria Correia); 81/99 (Deputado Marcia
Cunha); 138/99 ( Deputado Eduardo Hermeto) e 130/99 (Deputado Miguel
Martini). Registra-se a presenca do Deputada Rogéria Correia. 0 Presidente
convida a compor a Mesa as Srs. Rômulo Thomaz Purilli, Diretar Operacional
Metropolitano da COPASA, representando, a Presidente da mencionada
empresa; e Solon Pereira, Presidente do SINDAGUA. Estãa presentes
também as Srs. Pedro Scapolatempari, Superintendente JurIdico da
COPASA, e Henrique Bandeira de Melo, Superintendente de CamunicacãO da
mesma Companhia. 0 Presidente infarma que os convidadas prestarãa
esclarecimentos acerca da renovacäo do canvénia entre a COPASA e a
MunicIpio de Bela Horizonte, bern coma sabre os convênias de outros
municipios que se encantrem na mesma situaçãa, tendo a sua expiracão no
prOxima ana; sabre a participacão da COPASA em eventos de promocão e
marketing, bern coma acerca dos contratos celebradas par essa empresa no
perIado de 1°17198 ate a presente momenta. Corn a palavra, a Deputada
Rogério Correia, autor do requerimenta que suscitau esta reuniãa. A seguir, a
Presidente passa a palavra aos Srs. ROmulo Thamaz e SOlon Pereira, cada
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urn por sua vez, para suas explanacöes. Antes de passar a fase dos debates,
o Presidente registra a presenca do Deputado Miguel Martini, que apresenta
requerimento solicitando seja ouvido nesta reunião o Sr. Mario de Lacerda
Werneck Neto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB-MG,
sobre a renovacão do convênio entre a COPASA e o MunicIpio de Belo
Horizonte. Colocado em votacão, é o requerimento aprovado. 0 Presidente
convida-o a compor a mesa dos trabaihos e passa-Ihe a palavra. São ouvidos
também os Srs. Pedro Scapolatempori e Henrique Bandeira. Na fase dos
debates, fazern uso da palavra todos Os Deputados presentes, conforme
consta nas notas taquigráficas. A seguir, o Presidente agradece Os

convidados pelos importantes subsidios prestados a Cornissão e suspende a
reuniäo para os cumprimentos. As 12h5Ornin, são reabertos os trabalhos, corn
a presenca dos Deputados Marcia Cunha, Rogério Correia, Mauro Lobo e
Miguel Martini. 0 Presidente, Deputado Márcio Cunha, passa a ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçãa de pareceres sobre
proposicöes sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Miguel Martini, relator, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 10/99, solicita prazo
regimental para emitir seu parecer, a qual é concedido pelo Presidente. Corn
a palavra, a Deputado Rogeria Correia procede a leitura de seu parecer de 10

turno sobre a Projeto de Lei n o 11/99, mediante a qua] conclui pela aprovacão
da matéria com as Emendas n

os 1 e 2, da Cornissão de Justica. Colocado em
discussão e votacäo, é a parecer aprovado. Na ausência do relator
anteriormente designada, a Presidente redistribui o Projeto de Lei n o 14/99 ao
Deputado Rogérlo Correia. Este, par sua vez, emite parecer, concluindo pela
aprovacão da matéria corn a Emenda n o i, da Comissãa de Justica. Colocado
em discussão e votacâo, é a parecer aprovado. Na auséncia do relator
anteriormente designado, a Presidente redistribui a Projeto de Lei n o 19/99 ao
Deputado Miguel Martini, que solicita prazo regimental para emitir seu
parecer. 0 Presidente concede o prazo regimental e, ata continuo, passa a 3
Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e a vatacão de
proposicöes da Carnissãa. 0 Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento
mediante o qual solicita sejarn convidados a participar de reunião desta
Comissão as Srs. Vinicius Pinheiro e Francisco Barreto de Oliveira,
respectivamente, Diretor de Regimes de Previdência no Serviço Ptblico do
Ministéria da Previdência Social e Técnico do Instituto de Pesquisa
Ecanômica Aplicada - IPEA, para prestarern esciarecimentos a respeito das
alegaçães apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado no que tange ao
débito da União para corn a Estado de Minas Gerais. Colocado em vatacão, é
a requerimento aprovado. Corn a palavra, a Deputado Ragéno Correia
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apresenta requerimento solicitando seja enviada a esta Comissãa toda a
documentacão, em posse da Secretaria de Estado de Comunicacão Social,
referente ao contrata entre a Estado de Minas Gerais e a SMP & B
Publicidade Ltda., para a campanha publicitária do Enduro Internacional da
Independência, realizado no ano passado. Colocado em vataçãa, é a
requerimenta aprovada. Colocado em discussãa e vatacãa, é a parecer
aprovado. 0 Deputada Eduardo Hermeta apresenta requerimento em que
solicita seja enviado a esta Comissão a memôria de cálculo do levantamento
efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado indicando urn débito da União
para corn a Estado de Minas Gerais de R$17.794.230,00, relativa ao total das
contribuicöes pagas ao INSS, atualizadas, no perlodo de juiho de 1990 ate
dezernbra de 1998, por servidores ptiblicos que se aposentaram, valendo-se
da contagem recIproca do tempo de serviço corn onus para a erário pUblico
estadual. Colocado em votaçãa, é a requerimenta aprovada. 0 Presidente
passa a direcão dos trabaihos ao Deputada Mauro Lobo. Corn a paiavra, a
Deputada Marcia Cunha apresenta requerirnenta mediante a qual solicita seja
canvidada a Sr. José Augusta Trôpia Reis, Presidente do BDMG, para
debater nesta Cornissãa a situção financeira do referida Banco, a palItica de
apoio as pequena e media empresas, bern coma as pianos e as rnetas dessa
instituicäo bancária para as próximos quatro anos. Na fase de vataçãa, para
encaminhar a requerimento, faz usa da palavra a Deputado Miguel Martini,
que sugere seja acrescentada ao requerimenta as seguintes tópicas a serem
debatidos: a mantante de recursos dispanIveis para a prograrna GeraMinas; a
quantidade de microempresas que tern se habilitada para a consecução dos
recursos do BDMG e quais as forrnas de divulgacäo adotadas pelo Banco
para inforrnar as pequenas e as rnicraernpreSaS sabre as seus fundas de
fornento. Colocados em votaçãa, cada urn par sua vez, são aprovadas a
requerimenta e a emenda. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência
agradece a presenca dos paramentares, canvaca as rnernbras da Comissãa
para a próxima reuniãa extraordinária de logo mais, as 17 haras, conforme
edital já publicada, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de abril de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Miguel Martini - Agastinha PatrUs

Jorge Eduardo - Ragéria Correia.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO
As dez haras e quinze minutas do dia treze de abril de mil novecentas e

naventa e nave, camparecern na Sala das Comissöes as DeputadaE
AmbrOsia Pinto, Ailton Vilela e José Henrique, mernbras da supracitad
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Comissäo. Registra-se a presenca do Deputado Marcia Kangussu. Havendo
nUmero regimental, a Presidente, Deputado Ambrosia Pinto, declara aberta a
reuniâo e, em virtude da aprovacão 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, informa que a
reuniäo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposicöes da Cornissão. Sobre a mesa, a seguinte correspandênC i a : Oficio

no 171/99, do Deputado AntOnio Julio, Corregedor desta Casa, que solicita
comunicacâO, corn antecedência minima de 24 horas, da presenca de
convidada em comissão Clue necessitar de atenção especial e, ainda, a
comunicacäO de diligência fora da Assembléla que necessite de seguranca,
para as providências necessárias; ofIcio do Sr. Argerniro Mendes Junior,
Secretário Executivo da Associacão dos Municipios da Microrregião do Alto
Paraopeba, que encarninha cOpia do manifesto aprovado na assembléia geral
daquela AssociacãO, que concorda corn a prorrogacão do atual mandato,
abrindo mao da reeteição; correspondência do Deputado Anderson Adauto,
Presidente desta Assernbléia, que solicita a esta Comissâo a realizacão de
uma audiëncia publica para obter do Presidente do Banco de
Desenvolvimenta do Estado de Minas Gerais informacOeS sobre as critérios
que estão sendo observadas para a liberação de recursos do SOMMA e
como estäa sendo feitas as amortizacOeS dos recursos já liberadas. Passa-se

.a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussãa e a votaçãa de
pareceres sobre proposicOeS sujeitas a apreciacãa do Plenário da
Assernbléia. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado José Henrique,
relator para a 1 0 turno do Projeto de Lei n° 29/99. Este solicita prazo
regimental para emissãa de seu parecer, a que é deferida pela Presidência.
Na sequéncia dos trabaihas, passa-se a discussâo e a votaçâo de
proposicOes sujeitas a deliberacãO conclusiva da Comissãa. 0 Presidente
submete a votação a Requerimento n o 120/99, a qual é aprovado. Em
seguida, passa-se 6 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussãO e
a votação de propasicOes da Comissão. Corn a palavra, a Deputada José
Henrique apresenta requerimento em que salicita se envie convite aos
Presidentes do BDMG e da Associacâa Mineira de MunicipioS para, em
audiência püblica, prestarem informaçOes sobre as critérios que estão sendo
observadaS para a liberacãO de recursos do SOMMA e sobre coma estão
sendo feitas as amortizacOeS dos recursas já liberados. 0 Deputado Marcia
Kangussu apresenta requerimento solicitando seja modificada a data da
audiência ptblica corn a presenca do Presidente do BDMG. Submetidos a
votaçäo, cada urn par sua vez, sào apravados as requerimentoS. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidente convoca os membros da Cornissäa para a
reuniâo extraordinária a ser realizada no dia 14/4199, as 14 horas, para
apreciar a parecer para a 1 1 turno do Projeto de Lei n° 29/99 e discutir e vatar
praposicOes da Cornissãa, agradece a presenca dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
AmbrOsia Pinto, Presidente - AIlton Vilela - José Henrique.

ATA DA i a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
TRANSPORTE, COMUNICAcAO E OBRAS PUBLtCAS

As dez horas do dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e nave,
carnparecem na Sala das CornissOes as Deputados Alvaro AntOnio, Arlen
Santiago, Dinis Pinheira e Wanderley Avila. Estão presentes, também, as
Deputados Alencar da Silveira Junior e Maria Olivia. Havendo nümero
regimental, a Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovacãa de requerimento do Deputada Wanderley Avila,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é
subscrita pelas membras presentes. A Presidência informa que a reuniâa se
destina a ouvir as Srs. Luiz Otávia Ziza Valadares, Presidente da Companhia
Brasileira de Trens Urbanas - CBTU -, e Rogéria Carvalho, assessor da
Presidéncia da BHTrans, representanda a Sr. AntOnio Carlos Pereira, sabre
as perspectivas da implantacão do trern rnetropalitano de Bela Horizonte no
atual cantexto politico econOrnico. 0 Presidente anuncia a presenca dos
Vereadares Roberta Carvaiha e TotO Teixeira, Presidente da Comissäo de
Servicos Urbanos da Câmara Municipal de Bela Horizonte; e dos Srs. Marcos
Lucia Lignani Siqueira, superintendente da STU-BH DEMETRO; Marco
Aurélio Carane, Presidente da Associacäo Mineira dos Usuárias de
Transporte - AMUT -; Raimunda Bartolomeu, Presidente do Sindicato dos
Metraviários; e da Sra. Maria Madalena Franca Garcia, assessora do Sr. Luiz
Otávio Ziza Valadares.O Deputado Alvaro Antãnio justifica a motiva que a
levou a fazer as rnencionados convites. A seguir, a Presidência passa a
palavra aa Sr. Luiz Otávio Ziza Valadares, que faz sua exposicâo ilustrada
cam "datashow". A Presidência passa, entâo, a palavra a Sra. Madalena
Franca Garcia para fazer sua expasicäo. Participam dos debates todos as
parlamentareS e convidados presentes, conforrne consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, canvaca os membras da Comissão para a
prOxima reunião ardinária, determina a Iavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
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Alvaro Antânio, Presidente - Dinis Pinheiro - Arlen Santiago -Wanderley

Avila.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 35/99

Comissão de SaCide
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epIgrafe
visa a declarar de utilidade pUblica a Fundação PrO-SaUde de Ribeirão das
Neves, com sede no Municipio de Ribeirâo das Neves.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comisso de Constituicâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora a matéria a esta Comissâo para ser objeto de deliberaçäo
conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A Fundação Pró-SaUde de Ribeirâo das Neves tern por objetivo a criação, a

instalaçao e a administraçäo de ambulatOrios e hospitais para garantir mais e
meihores servicos de saUde aos moradores do municipio.

Em virtude do relevante trabaiho desenvolvido pela referida entidade,
entendemos que ela é merecedora do titulo de utilidade püblica ora proposto.

Conclusão
Pelas razöes expostas, somos pela aprovacäo do Projeto de Lei n° 35/99

em turno iinico, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 13 de abril de 1999.
Carlos Pirnenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 59/99
Comissão de Saüde

RelatOrio
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 59/99 visa a declarar

de utilidade püblica a Instituiçào Mineira de Assistência aos Portadores de
Doencas Graves - IMAP -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Cornissäo de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando a Emenda n o 1, e, a seguir, encaminhada a esta Comissáo,
para deliberaçâo conclusiva em turno Unico, conforme preceitua o art. 103, I,
"a", do Regimento Interno.

Fundarnentação
A referida entidade presta assistência aos portadores de doencas graves

que não possuem condicôes de permanecer na companhia de farniliares ou
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em cilnicas especializadas. Acoihe esses carentes em ambiente apropriado e
presta-Ihes auxulio medico, odontológico, psicolOgico e espiritual.

Em razão do alcance social de seu trabaiho, a entidade é merecedora do
tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 59/99 corn a

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituicao e Justiça.
Sala das Cornissöes, 15 de abril de 1999.
Christiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 60/99
Comissâo do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n o 60/99 objetiva

declarar de utilidade pUblica a Fundacäo Oasis, corn sede no MunicIpio de
Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vern agora o projeto a esta Comissão para deliberacäo conclusiva, de acordo
corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fu ndamentacäo
Pelo que se depreende de seus estatutos, a Fundacão Oasis tern por

objetivo precIpuo o desenvolvimento de acoes voltadas a assisténcia
educacional e profissionalizante do menor carente, tornando-se assim
irnportante instrurnento de reduçâo de problemas sociais básicos na
comunidade. Além disso, preocupa-se em amparar a veihice e em rninimizar
os problemas relativos a habitacâo.

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que se propöe a realizar,
julgamos a entidade merecedora do titulo declaratório que Ihe está sendo
outorgado.

Conciusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei no 60/99 na forma

apresentada.
Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
Christiano Canédo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 80/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnobogia

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei exarninado visa a

declarar de utilidade püblica a entidade Alvo da Mocidade - Associação
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Brasileira de Orientaçao Cristã para a Juventude, em funcionamento no
MunicIpio de Belo Horizonte.

A matéria fol objeto de exame preliminar da Comissâo de Constituiçâo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva em turno Unico, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em exame trabalha, corn todos os meios a sua disposicao, no

intuito de divulgar as palavras do Evangeiho, oferecendo, além do mais,
conforto espiritual e moral as pessoas necessitadas. lnclui-se, ainda, no rol de
suas atividades o desenvolvirnento de programas socioeducativos destinados
a adolescentes e a prestação de outros irnportantes serviços beneficentes em
prol de toda a coletividade.

Em face do alcance social de seu trabalho, faz jus a declaracào de utilidade
pü blica.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 80/99 em

turno ünico, nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 83/99
Comissäo do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade piiblica o Lar Divina Providência, com sede no MunicIpio
de Carangola.

Examinada inicialmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justica,
esta concluiu por sua normal tramitação, apresentando a Emenda n o 1. Vern
agora o projeto a esta Comissâo para deliberação conclusiva, de acordo corn
o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
0 Lar Divina Providéncia, vinculado ao Conseiho Central Frederico Ozanam

da Sociedade Sao Vicente de Paulo, mantém estabelecimentos destinados a
abrigar pessoas idosas, prestando-Ihes serviços de assisténcia médica, apoio
moral e religioso.

A entidade nâo está voltada somente para as questoes emergenciais,
oferecendo também condiçoes para a melhoria da qualidade de vida dos
idosos que abriga.

491
Pelo trabalho desenvolvido pela entidade em favor da comunidade,

entendemos ser meritório declará-la de utilidade püblica.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 83/99
corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 95/99
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade püblica a Federaçâo de Associaçoes de Pals de Alunos
do Estado de Minas Gerais - FASPA-MG -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

A matéria foi objeto de exarne preliminar da Comissäo de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta, e, a seguir, encaminhada a esta Comissäo para deliberaçao
conclusiva em turno Unico, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
lnterno.

Fundarnentaçäo
A FASPA-MG tern por finalidade zelar pelos interesses dos pals de alunos

da rede escolar do Estado, cornpreendidas aqui tanto a rede pUblica como a
particular, no que tange a relaçäo de seus filhos corn o sistema educacional.

Em razäo de seu valioso trabalho, julgamos ser ela merecedora do tItulo
declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusâo
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 95/99 na

forma proposta.
Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
José Milton, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 123/99
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

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.

Desarquivado, o projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 11/3/99 e
encaminhado preliminarmente a Comissâo de Constituiçao e Justica, que
opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
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Vem, agora, a projeto de lei a esta Comissão, para receber parecer quanto

ao mérito, em obediência ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", e no
art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Mudanças socials deram origem, em pratcamente todo o mundo ocidental,

a uma nova formação da familia.
Pesquisa realizada pela Vox Populi aponta nUmeros expressivos quanto a

essa realidade no Brasil, acusando o indice de 22,68% de redução no nUmero
de casarnentos e de 73,77% de aumento do nUrnero de divôrcios no periodo
de 1984 a 1994.

Aurnenta a cada dia o nUrnero de lares chefiados por mulheres, conforme
pesquisa realizada pelo IBGE, cujas estatisticas indicam 13% desses casos
em 1970,16% em 1980 e 20% em 1990.

Pesquisas constatam novo perfil de casamento, indicando progressão
acelerada de uniöes envolvendo parceiros solteiros, viüvos ou divorciados.

Em conseqüêricia desse fato, na nova famIlia está ficando cada vez mais
comum as filhos morarem em comparihia da mae ou do pal acomparihados
de novos cônjuges, além de adquirirem novas irrnãos, filhos de experiências
anteriores do casal.

Assim, a famIlia vai sendo construlda corn novas caracterIsticas, corno urn
quebra-cabeças (a familia-mosaico, segundo psicOlogos e psiquiatras), e as
transforrnaçöes podem ser observadas ate na linguagem dos fllhos, que usam
corn naturalidade expressöes como "o marido da minha mae" ou "a mulher do
meu pal".

Segundo justificativa do autor, o projeto de lei tern por objetivo chamar a
atençao da sociedade, em particular da cornunidade cristã, para a importância
do nücleo familiar no contexto social, corn a expectativa de que não so as
igrejas, mas a sociedade como urn todo, promovarn eventos alusivos ao
terna.

Não nos compete avaliar ou extrair conclusöes a respeito do novo contexto
familiar, sendo nossa intençao apenas constatar a fato, que, não pode nern
deve ser ignorado.

Em muitas escolas brasileiras ha casos de salas de aula onde 50% dos
alunos säo filhos de pais separados. Tal constataçao deu origem a iniciativa,
por parte da direcão da maioria, senäo da totalidade desses
estabelecimentos, de comemorar 0 Dia da FamIfia no dia destinado a
comemoração do Dia dos Pais, prevista para o segundo domingo de agosto.

0 projeto em epIgrafe propöe a instituição do Dia da FamIlia Mineira, a ser
comemorado no dia 9 de agosto, data que já é consagrada a famIlia, em
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geral, pela CNBB. No entanto, propomos ao projeto de lei em exame a
Emenda n° 1, que define o segundo domingo de agosto como data
cornemorativa do Dia da FamIlia Mineira, coincidindo corn o Dia dos Pais.
Essa coincidência de datas representaria as seguintes valores: a
consagracâo, por meio de lei, de uma prática popular; a facilidade de se
realizarem comemoracöes pelos segmentos sociais relacionados pelo autor
do projeto; a preservação dos propósitos da CNBB e do autor do projeto,
promovendo a valorizaçao do nUcleo familiar no contexto social; a
manifestacâo de reconhecimento do atual contexto social vivido pela familia,
corn base em suas reals caracterIsticas, a partir das quais não mais se
justificam antigas práticas de homenagens isoladas e sim de valorizacão do
grupo familiar coma urn todo.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamas pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 123/99

corn a Ernenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1 0 - Fica instituldo a Dia da FamIlia Mineira, a ser comemorado no

segundo domingo de agosto.".
Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - AntOnio Carlos

Andrada - Joäo Pinto Ribeiro.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 125/99

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizacão
Relatório

De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pCiblica a Associaçäo dos MunicIpios da Microrregião do
Alto Paraopeba - AMALPA -, corn sede no MunicIpio de Conselheiro Lafaiete.

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

Fundamentacâo
A AMALPA e sociedade civil sem fins lucrativos e visa, principalmente, a

ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, ecanômica e social dos
municipios que a compOem.

Corn a finalidade de atingir tais objetivos, a entidade atua em regime de
cooperacão corn as congéneres e afins, bern corno corn as Orgãos estaduais
e federals e as entidades privadas e mistas. Nada mais justo e meritório,
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portanto, do que Ihe conceder o tItulo declaratório de utilidade pUblica.
Conclusäo

Pelas razöes aludidas, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no
125/99 na forma proposta.

Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
Eduardo Brandão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 137/99
Comissäo de Educaçäo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Antonio Andrade, visa a declarar

de utilidade püblica a Fundacäo de Apoio ao Desenvolvirnento de Ensino
Superior do Norte de Minas - FADENOR -, com sede no Municiplo de Montes
Claros.

Prelim inarmente, fol a proposicäo encaminhada a Comissäo de Constituicäo
e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma proposta.

A esta Cornissão cabe, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A FADENOR tern por objetivo assessorar a Universidade Estadual de

Montes Claros - UNIMONTES -' apoiando seus programas de pesquisa,
ensino e extensào. Realiza, portanto, atividades técnicas, culturais e de
desenvolvimento institucional que contribuem para a consecuçào de seus
objetivos estatutários.

Fica demonstrada, pois, a importäncia de seu trabalho, que a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade pt:iblica.

Conclusão
Em vista do aduzido, sornos pela aprovacäo do Projeto de Lei n° 137/99 em

turno ünico, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 14 de abril de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 28/99
Cornissão de Melo Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epIgrafe

declara a cachoeira do Tombo da Fumaca, localizada no rio Jequitinhonha, no
Municipio de Salto da Divisa, patrimônio paisagIstico e turIstico do Estado de
Minas Gerais.

Depois de publicada, a proposicão foi distribuIda as ComissOes de
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Constituicao e Justica, de Meio Ambiente e Recursos Naturals e de Turismo,
IndUstria e Comércio para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno. A Comissào de Constituiçâo e Justiça concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma
proposta. Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto quanto aos aspectos
ambientais.

Fundamentacão
A cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no MunicIpio de Salto da

Divisa, ja nas proximidades do limite corn a Bahia, é urn dos rnarcos
geográficos e culturais do vale do Jequitinhonha. E urn local de reconhecida
beleza, arraigado no sentimento do ribeirinho e ponto de referenda na história
regional.

O Salto da Divisa, corno também e conhecida a cachoeira, P055th os
atributos cênicos necessários e suficientes para ser declarado patrimônio
paisagistico e turistico do Estado. Alérn disso, a proposição em tela encontra
respaldo na Constituição Estadual, que, no art. 84 do Ato das DisposicOes
Constitucionais Transitôrias, tornbou, para o firn de conservacão, e declarou
monumerito natural toda a bacia do rio Jequitinhonha.

Ocorre que essa bacia hidrográfica possul cerca de 94.000km 2. 0
tornbamento de area tao extensa, visando aos objetivos da norma
constitucional citada, é praticamente inviável, devido näo sO a urn modelo
secular e altarnente degradador de ocupacão do espaco geográfico, corno
tambérn as condicOes socioeconOmicas da regiäo. Por isso, o projeto da
Deputada Maria José Haueisen, que se refere especificarnente ao trecho do
rio em que se situa a cachoeira, e de grande interesse para a população do
vale e de Minas, pois cria urn suporte legal para a protecão desse elemento
paisagIstico contra degradacOes futuras, além de possibilitar a recuperaçâo
do ecossisterna a ele associado.

Entretanto, apresentarnos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1, por
considerar necessário que a protecao da area se faca de forma mais
abrangente, por rneio da criacão de uma unidade de conservaçào.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçào do Projeto de Lei n o 28/99 na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N o 1

Declara a cachoeira do Tornbo da Furnaca patrirnônio paisagistico e
turistico do Estado de Minas Gerais, cria a Area de Protecao Arnbiental da
Cachoeira do Tombo da Fumaça e dá outras providéncias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 1 - Fica declarada patrimônio paisagIstico e turistico do Estado de

Minas Gerais a cachoeira do Tombo da Fumaça, localizada no rio
Jequitinhonha, no MunicIpio de Salto da Divisa.

Art. 2° - Ficam declarados Area de Proteçäo Ambiental da Cachoeira do
Tombo da Fumaca - APA da Cachoeira do Tombo da Fumaca - Os terrenos
marginais ao rio Jequitinhonha, no território mineiro, que integram uma faixa
de terras abrangida por uma poligonal cujos limites estão a 600m (seiscentos
metros) do eixo daquele curso de água, no trecho entre a Pedra do Canta
Galo e a Pedra do Bode, bocalizadas, respectivamente, a aproximadamente
580m (quinhentos e oitenta metros) para jusante e a 400m (quatrocentos
metros) para montante, medidos a partir da crista da cachoeira.

Parágrafo Unico - 0 Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias,
elaborará o memorial descritivo, contendo os limites da APA da Cachoeira do
Tombo da Furnaça e a area por ela abrangida no Municlpio de Salto da
Divisa.

Art. 3° - A APA da Cachoeira do Tombo da Fumaca destina-se a
recuperaçâo, a preservacao e a conservação dos ecossisternas nos quais se
insere a cachoeira do Tombo da Fumaca e:

- a proteçao dos ecossistemas ribeirinhos;
II - a preservacão dos remanescentes florestais locals;
Ill - a recomposiçâo forestal da vegetacão ciliar e das demais areas de

preservacão permanente previstas na Lei no 10.561, de 27 de dezembro de
1991;

IV - a melhoria das condiçães para a recuperação e a proteção da fauna e
da flora regionais, em especial das espécies ribeirinhas e da ictiofauna;

V - ao estimubo a melhoria da qualidade ambiental das areas circunvizinhas.
Art. 4° - E proibido, na APA da Cachoeira do Tombo da Fumaca:

- realizar quaisquer obras ou serviços que alterem ou descaracterizem a
paisagem natural da cachoeira de que trata o art. 20 desta lei;

II - promover acöes de desmatamento e degradacão ambiental, de
drenagem, de aterro, de obstrução de canal e outras que descaracterizem os
ecossistemas da APA sern medidas compensatOrias de recuperação
ambiental que resguardem o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento de pontos suscetiveis a erosão;

Ill - realizar obra ou servico que importe ameaca ao equilIbrio ecolOgico ou
que atente contra os objetivos estabelecidos no art. 3° desta lei;

IV - pescar corn rede, tarrafa ou assemeihados.
Art. 50 - 0 Estado se articulará corn o Municlpio de Salto da Divisa para a

implantação e a adrninistração da APA da Cachoeira do Tombo da Fumaça.
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Parágrafo Unico - Para a gestao da APA da Cachoeira do Tombo da

Fumaca será criado órgão colegiado, composto de representantes do poder
püblico estadual e do municlpio envolvido, dos usuários e de entidades da
sociedade civil organizada corn sede e atuação comprovada na bacia
hidrográfica, na forma do regulamento desta lei.

Art. 61 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e
oitenta dias.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 8 1 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 14 de abril de 1999.
Maria José Haueisen, Presidente - Adelino de Carvalho, relator, Fábio de

Avelar - Antonio Roberto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 34/99

Comissão de Saide
RelatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n o 34/99 visa a
instituir a garantia do controle, pebos órgãos püblicos do Estado, do nIvel de
aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo humano.

A proposiçào foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituicão
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria. A seguir, veio o projeto a esta Comissão para, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentacão
A proposição em exame visa a garantia, por meio de órgãos pUblicos, do

controle do nivel de aflatoxinas em abimentos destinados ao consumo
humano.

Essas substáncias tóxicas, produzidas por fungos, podem causar diversas
doencas no fIgado, nos pulmoes, nos rins e no intestino. Tern efeito
cancerIgeno e podem reduzir a resistência imunológica. Os referidos fungos
são bern adaptados ao clima quente e Umido, comum em nosso Pals.

A iniciativa é louvável e visa a defesa da saüde da populacào, sendo, pois,
de relevante interesse social. Justifica-se a preocupação corn os efeitos da
afatoxina uma vez que, no ârnbito federal, a rnedição dessa substância é
determinada pela Resolucão n o 34, de 1976, da Comissão Nacional de
Normas e Padrães para Alimeritos (arnpliada pela Resolucão no 56, de 1994,
do MERCOSUL). Esta, inclusive, estabelece parâmetros para a aplicaçào da
legislacão estadual.

Reveste-se de mérito, portanto, este projeto de lei, que visa a proteção da
saüde, corn base no que 6 determinado pela legislacão citada. Tornam-se
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necessárias, porérn, algumas alteraçöes ao projeto de maneira a Ihe conferir
major ciareza e melhor técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 34/99

no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

Dispöe sobre o controle do nivel de aflatoxinas em alimentos adquiridos
pelo Estado para consumo humano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado somente procederá a aquisicáo de milho, feijão,

arnendoim, soja, sementes de algodão ou girassol "in natura" ou de alimentos
produzidos corn esses gräos, para consumo humano, quando o nIvel de
concentraçâo de aflatoxinas nesses produtos estiver em conformidade corn o
estabelecido pela Cornissão Nacional de Normas e Padröes para Alimentos
ou outra que venha a substitul-la.

Art. 20 - 0 recebimento dos produtos a que se refere o art. 10 e o
pagamento ao fornecedor ficam condicionados a:

- apresentacão, pelo fornecedor, de laudo de exame laboratorial que
comprove a adequacao do produto ao disposto nesta el;

II - realizacão de contraprova laboratorial que ateste a validade do laudo.
§ 1 0 - 0 laudo e a contraprova serâo realizados em laboratOrio que utilize

técnica de crornatografia em camada delgada, técnica de cromatografia
liquida ou de alta resolucào ou outra técnica igualmente precisa.

§ 21 - As despesas corn a realização do laudo e da contraprova laboratorial
correrâo a expensas do fornecedor.

Art. 30 - Na hipótese de os alirnentos referidos no art. 1 0 desta lei se
revelarem inadequados ao consurno humano, os resultados do laudo
laboratorial e da contraprova bern como o endereço do depôsito dos produtos
serão encarninhados, pelo adquirente, ao Orgâo competente, no prazo de dois
dias contados do recebimento da contraprova laboratorial, corn vistas a
adocâo das medidas legais.

Art. 40 - 0 fornecedor cujos produtos não estiverem em conforrnidade corn o
disposto no art. 1 0 desta lei ficam sujeitos, na forma do regulamento, as
seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de cern por cento sobre o valor da proposta de venda;
Ill - suspensão, pelo prazo de urn ano a contar da data do resultado da

contraprova laboratorial, da participaçao em processo licitatório para
fornecimento de alimentos ao poder püblico.
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Parágrafo Unico - Os recursos provenientes da cobranca de multas seräo

destinados ao Programa de Urgéncia e Emergéncia da Secretaria de Estado
da SaUde.

Art. 50 .- Os produtos inadequados ao consumo humano poderao ser
utilizados para outros fins, desde que submetidos a tratarnento e aprovados
pelo órgão fiscalizador competente.

Parágrafo ünico - Os produtos não utilizados serão depositados em aterros
sanitários e destruidos, a expensas do fornecedor e sob a fiscaiização do
orgäo de saüde corn petente.

Art. 60 - 0 ãrgäo pUblico estadual beneflciado corn a doaçao de alimentos
arcará corn as despesas decorrentes do exame laboratorial do produto.

§ 1 0 - Caso se constate a inadequacäo ao consumo humano, de produtos
doados nos termos desta lei, o fato será comunicado pelo donatário ao Orgáo
competente.

§ 20 - Na hipôtese prevista no § 1 1 , compete ao doador o cumprimento do
disposto no art. 50 desta lei.

Art. 71 - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei, de
responsabilidade do poder pUblico, correrão por conta de dotaçöes
consignadas no orçamento do Estado.

Art. 81 - Esta lei será regularnentada no prazo de noventa dias contados de
sua vigência.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 15 de abril de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita, relator - Christiano

Canédo - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 64/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatôrio

O Projeto de Lei n o 64/99, desarquivado a requerimento do Deputado Bilac
Pinto, dispöe sobre a publicacâo da relaçäo dos estabelecimentos multados
por poluiçâo e degradacâo ambiental.

Depois de publicada, a proposicão foi distribuida as Comissães de
Constituicâo e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de
Fiscatizacäo Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102 do Regirnento Interno. A Cornissäo de Constituicâo e
Justica concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da rnatéria
corn as Emendas n

os 1 a 3, que apresentou.
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o assunto, quanto aos aspectos de mérito.
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Fundamentacão

o objetivo do projeto em exame é tornar obrigatOria para o Poder Executivo
a publicacão anual, no dia 5 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente -, da
relacão das empresas comercials ou industrials que, nos 12 meses anteriores
a essa data, tenham sido multadas por poluicão ou degradaçâo ambiental no
Estado. Percebe-se, claramente, que a medida se reveste de urn caráter
complementar a outros instrumentos utilizados pelo poder pUblico, tais como
a fiscalização e a educacâo ambiental, para prevenir e coibir atos danosos ao
meio ambiente.

E oportuno informar que matéria semelhante tramitou nesta Casa na
legislatura passada, sob a forma do Projeto de Lei n° 710/96, do Deputado
Marcos Helênio. Depois de aprovado pelas comissöes ternáticas e pelo
Plenário nos dois turnos de votacão, o projeto, convertido em proposiçâo de
lei, foi objeto de veto total do Governador do Estado, sob o argumento de que
Os atos administrativos, em geral, devem observar o principio da publicidade,
sendo, portanto, desnecessária a medida proposta.

Sabe-se, contudo, que a pubiicação desses atos no "Minas Gerais" ocorre
de maneira esparsa e nâo sistemática. A divulgação dos nomes dos infratores
a Iegislacâo ambiental em lista Unica, como propöe o projeto em análise, ao
contrário do argumento empregado nas razães do veto governamental, será
Util ao processo de conscientizacäo püblica sobre a necessidade de se
proteger o meio ambiente, além de contribuir para a rnudanca de
comportamento daquetas empresas que ainda não integraram a preservação
do equilIbrio ambiental ao seu processo produtivo.

Corn relaçao as emendas apresentadas pela Cornissão de Constituição e
Justiça, entendemos que são oportunas e vêm aprimorar o projeto original. A
primeira delas amplia a abrangéncia da proposição ao incluir na relacäo a ser
publicada as empresas apenadas por outras infraçães a legislação ambiental,
como a suspensão das atividades, bern mais grave do que a multa. Outra
modificaçäo importante, a de que somente serão consideradas as
penalidades aplicadas apOs decisâo administrativa definitiva, é uma garantia
ao direito de resposta das empresas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçäo, no 10 turno, do Projeto de Lei

n° 64/99 corn as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de
Constituicão e Justiça.

Sala das Cornissöes, 14 de abril de 1999.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - AntOnio Roberto -

Adelino de Carvaiho.
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coMuNIcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 14/4/99 as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Amilcar Martins, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Irani de Oliveira Rocha, ocorrido em 13/4/99, em Ipatinga. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento de Afonso
Mario Paixão Lages, ocorrido em 13/4/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 17 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 21 a REUNIAO ORDINARIA, EM 15/4/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagem no 19/99 (encaminha Balanco Gera[ do Estado,
relativo ao exercIcio de 1998), do Governador do Estado; OfIclo - 2a Fase
(Grande Expediente): - Apresentação de Proposicoes: Projetos de Lei n

o
s 239

e 240/99 - Requerimentos n°s 203 a 212/99 - Requerimento do Deputado
Paulo Piau - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados César de
Mesquita, Paulo Piau e Marco Regis - 2 1 Parte (Ordem do Dia): ia Fase:
Abertura de lnscriçoes - Votaçâo de Requerimentos: Prosseguimento da
votacão do Requerimento no 9/99; aprovacâo corn a Emenda n o 1 -
Requerimento no 20/99; aprovacäo na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimento no 21/99; votacâo do requerimento, salvo ernenda; aprovaçäo;
questäo de ordem; leitura da Emenda no 1; votacão da Emenda no 1;
aprovaçâo - Requerimentos n

o
s 36 e 43/99; aprovação - 2a Fase: Palavras do

Sr. Presidente - Discussäo e Votaçào de Proposiçöes: Requerimento dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Paulo Piau e Hely
TarqüInio; aprovaçâo - Votacao, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçao
de Lei no 13.880; questão de ordem; chamada de votação secreta;
manutençao - Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei no
13.977; discursos dos Deputados Amilcar Martins e Paulo Pettersen; questäo
de ordem; chamada de votacão secreta; rejeição - Votacâo, em turno ünico,
do Veto Total a Proposiçâo de Lei no 13.988; chamada para votacão secreta;
rejeicão - Votacäo, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei no
13.990; chamada para votacao secreta; manutençáo - Votaçao, em turno
ünico, do Veto Parcial a Proposicâo de Lei n o 14.003; chamada para votaçao
secreta; rnanutenção - Votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposição
de Lei no 14.006; chamada para votação secreta; rejeiçào - Votação, em turno
ünico, do Veto Total 6 Proposicão de Lei n o 14.027; chamada para votacâo
secreta; manutencäo - Votaçäo, em turno ünico, do Veto Total a Proposicào
de Lei no 14.029; chamada para votaçâo secreta; rejeicäo - Votação, em turno
ünico, do Veto Parcial a Proposicäo de Lei no 14.063; chamada para votação
secreta; manutencâo - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton
Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa -
Ivo José - Joäo Batista de Oliveira - João Leite - Joäo Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçatves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl4rnin, a lista de

cornparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

i a Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 2 0- Secretário "ad hoc", procede leitura
da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário, nas funçOes de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 19/99*

Belo Horizonte, 24 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelëncia o Balanço Geral do Estado de

Minas Gerais, em cinco volumes, relativo ao exercIcio de 1998.
Atenciosamente,
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo corn o texto original.
- A Comissào de Fiscatização Financeira.
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OFICIO

Do Sr. Urbana Braga de Matos, Presidente da Câmara Municipal de
Itabirito, encaminhando cópia de requerimento aprovado nessa Casa,
manifestando reptdio ao Projeto de Lei n o 37/99, que ramita nesta
Assembléia Legislativa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 37/99.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposicoes

o Sr. Presidente ueputaoo Anderson aauto) - Mesa passa receber
proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJ ETO DE LEI N O 239/99

Fixa normas para a ensino superior no sisterna estadual de ensino de Minas
Gerais.

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

Do Ensino Superior
Art. 1 0 - A educacão superior tern par objetivo a pesquisa e a

desenvolvirnento das ciências, das letras e das artes e a formacão de
profissionais de nIvel universitário, segundo as norrnas gerais da Iegislacão
federal e a disposto nesta lei.

Art. 20 - 0 ensino superior, indissociável da pesquisa e da extensão, será
ministrado em universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentas
isolados e outras entidades educacionais.

Art. 30 - As universidades gozam de autonomia didático-cientlfica,
disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida segundo seus
estatutos e a legislacao corn petente.

Art. 40 - A arganização e a funcionarnento das universidades serão
disciplinados em estatutos e regimentos, que poderão ser alterados pelos
órgãos competentes.

Art. 5 0 - As universidades poderão ser arganizadas mediante a reunião de
estabelecimentos ou a estruturação direta, segundo projeto devidamente
informado, ficando sujeitas a autorização e ao credenciamento par meio de
parecer do Conselho Estadual de Educacão e decreto do Governador do
Estado, ouvida, se necessário, a Secretaria de Estado da Educação par
intermédio de seu setor competente.

Art. 60 - Será livre a associacão de instituicöes pUblicas e particulares de
ensino superior numa mesma entidade, conforme cláusulas aprovadas pelos
respectivos órgãos competentes.
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Art. 70 - São instituiçOes de ensino superior do sistema estadual:
I - universidades;
II - centros universitários de ensino;
III - faculdades integradas;
IV - faculdades isoladas;
V - institutos superiores de educacão;
VI - instituicöes superiores ou escolas superiares.
Art. 80 - São centros universitários de ensino as instituiçöes de ensino

superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais areas de conhecimento,
que se caracterizam pelo nIvel de ensino oferecido, comprovado pela
qualificacão de seu corpo docente e pelas condicöes de trabalho acadêrnico
oferecidas a comunidade escolar.

Parágrafo ünico - Constituem faculdades integradas aquelas que articularn
seus serviços burocráticas em uma Unica entidade, para servir e apoiar vários
cursos superiares, sob a responsabilidade de urn Diretar-Geral e órgãos
coletivos que tenharn subscrito a documento de integracão.

Art. 90 -. Os cursos devidamente autorizados, na forma desta lei, deverão
iniciar suas atividades acadêmicas, salvo motivo de forca maiar, no prazo
maxima de doze meses, findo a qual será revogado a ato de autorizacao,
ficando vedada, nesse perlodo, a transferência do curso autorizado para outra
instituição ou entidade.

Art. 10 - As instituicôes credenciadas coma universidades terão aita anos
para cumprir integralmente as condiçOes estabelecidas nesta lei, observado a
seguinte:

I - no final do primeiro ano da vigéncia desta lei, as universidades deverãa
comprovar que promoverarn a revisão de seus estatutos de forma a adequá-
los as exigências da Lei n° 9.394, de 1996, especialmente no que tange ao
parágrafo Onico do art. 53;

II - ate a final do oitavo ano de vigência desta lei, as atuais universidades
deverão comprovar que:

a) pelo menos urn terco dos docentes está em regime de tempo integral;
b) no minima urn terco do corpo docente passui titulacão de mestrado au

doutorado;
III - a descumprimento dos requisitos fixados neste artiga paderá, caso nãa

C haja justificativa plausive!, resultar na reclassificacão provisória da
0 universidade coma centro universitário de ensino ate que obtenha resultado

positivo em nova avaliacão, a ser par ela solicitada.
Art. 11 - São cursos de pós-graduacãa "stricto sensu" as de mestrado e as

de doutorado reconhecidos e avaliados na forma da lei.



rA7

I
506

Art. 12 - As universidades, em princIpio, organizar-se-ão corn as seguintes
caracterIsticas:

a) unidade de administração e melos de funcionarnento;
b) estrutura orgãnica corn departarnentos ou Orgãos rnais ampios e

flexIveis;
c) unidade de funcoes de ensino, pesquisa e extensão, sern a dupiicação de

meios para fins idénticos ou equivalentes;
d) racionalidade de organização, corn plena utilizaçao dos recursos

materiais e hurnanos;
e) universidade de campo, pelo cultivo de areas fundarnentais dos

conhecimentos hurnanos, estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores
aplicaçães, e de uma ou mais areas técnico-profissionais;

f) flexibilidade de métodos e critérios, corn vistas as diferenças individuals e
as possibilidades de combinacao dos conhecimentos para novos cursos e
prograrnas de pesquisa;

g) extensão universitária prornovida em areas carentes, corn traços de
subdesenvolvirnento coincidindo, se possIvel, corn a acão social prograrnada;

h) urn ou vários "campi" de atuação.
§ 10 - No exercIcio de sua autonornia, são asseguradas as universidades,

sem prejuIzo de outras, as seguintes atribuiçöes:
- criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de

educacão superior previstos nesta lei, obedecendo as normas gerais da
Uniào e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

ii - fixar os currIculos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes;

HI - estabelecer pianos, programas e projetos de pesquisa cientifica,
produção artIstica e atividades de extensäo;

IV - fixar o nUmero de vagas de acordo corn a capacidade institucional e as
exigéncias do seu rneio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância
corn as normas gerais atinentes;

Vi - conferir graus, diplomas e outros titulos;
VII - firrnar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar pianos, programas e projetos de investimeritos

referentes a obras, serviços e aquisiçöes em gerai, bern como administrar
rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar Os rendirnentos e deles dispor na forma prevista no ato de
constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvençoes, doaçoes, heranças, iegados e cooperação
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financeira resuitante de convênio corn entidades püblicas e privadas.

§ 20 - Para garantir a autonornia didático-cientlfica das universidades,
caberá aos colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos
orçamentários disponiveis, sobre:

I - criacão, expansão, rnodificação e extinçäo de cursos nos seus "carnpi";
II - arnpliacão e diminuicao de vagas;
III - elaboracão da programacão dos cursos;
IV - prograrnação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - pianos de carreira docente.
Art. 13 - Caberá ao Governador do Estado, por decreto, autorizar 0

funcionamento das universidades, dos centros universitários de ensino e das
demais instituiçOes universitárias, bern como assinar o respectivo ato de
credenciamento ou reconhecimento, ouvido sempre o Conselho Estaduai de
Educação e, se necessário, a Secretaria de Estado da Educaçao.

Art. 14 - A designacão de Reitores e Vice-Reitores de universidades e
Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias ou estabeiecimentos
isoiados será providenciada na forma dos estatutos e dos regimentos
respectivos, devidarnente aprovados na forma da lei.

Art. 15 - Nas universidades e nas demais instituiçöes de ensino superior
poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos:

a) de graduacão, abertos a matricula de candidatos que hajarn concluIdo o
cicio coiegiai ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo;

b) de pos-graduaçao, abertos a matricula de candidatos diplornados em
curso de graduação que preencharn as condiçöes prescritas em cada caso;

c) de especiaiizacão e aperfeicoamento, abertos a matricula de candidatos
diplomados em cursos de graduacão ou que apresentem tItulos equivalentes;

d) de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfacam os requisitos
exigidos;

e) outros tipos a serem aprovados na forma da Iegislacäo.
Art. 16 - Aiérn dos cursos correspondentes a profissoes reguladas em lei, as

universidades, os centros universitarios de ensino e os estabelecimentos
isolados poderão organizar outros para atender as exigências de sua
prograrnacão especlfica e fazer face a peculiaridades do rnercado de trabaiho
regional.

Art. 17 - As universidades, os centros universitários e as demais instituiçôes
de ensino superior estenderão a comunidade, sob forma de cursos e serviços
especlais, as atividades de extensão e os resultados de pesquisas que Ihe
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são inerentes.

Art. 18 - Os processos seletivos referidos na alinea "a" do art. 15
abrangerão Os conhecimentos comuns as atividades de diversas formas de
educação do 21 grau, sem ultrapassar esse nhvel de complexidade, para
avaliar a forrnação recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para
estudos superiores, dando ênfase a Lingua Portuguesa e Histária do Brasil.

Art. 19 - Os cursos profissionais poderão, Segundo a area abrangida,
apresentar modalidades diferentes quanto ao nUmero e a duração, a fim de
corresponder as condiçôes do mercado de trabaiho.

§ 1 1 - Serâo organizados cursos seqüenciais de formação profissional, corn
duraçâo inferior aos de graduação, destinados a proporcionar habilitaçoes de
grau superior.

§ 20 - Os estatutos e os regimentos disciplinarão o aproveitamento dos
estatutos dos ciclos básicos e profissionais, inclusive os de curia duração,
entre Si e entre outros cursos.

Art. 20 - Os cursos de especializaçáo, aperfeiçoamento, extensão e outros
serão ministrados de acordo corn os pianos tracados e aprovados pelas
universidades ou pelos centros universitários de ensino.

Art. 21 - Os diplomas expedidos correspondentes a cursos legalmente
reconhecidos, bern como a cursos credenciados de pós-graduacão, seräo
registrados na própria universidade, importando capacitacao para exercicio
profissionai na respectiva area abrangida, corn validade, segundo a lei
federal, em todo o território nacional.

Art. 22 - Entre os periodos letivos regulares, conforme disponham os
estatutos e os regimentos, poderão ser executados programas de ensino, de
pesquisa e de extensão que assegurem o funcionamento continuo das
instituiçöes de ensino Superior.

Art. 23 - Será obrigatória, no ensino superior, a frequencia de professores e
alunos, bern coma a execuçâo integral dos programas de ensino.

§ 1 1 - Na forma dos estatutos e dos regimentos, será passivel de sancão
discipiinar o professor que, sem motivo aceito como justo pelo Orgão
competente, deixar de curnprir o programa a seu cargo ou o horário de
trabaiho a que esteja obrigado, importando a reincidência nas faltas previstas
neste artigo em motivo bastante para exoneração ou dispensa,
caracterizando-se o caso como causa para rescisão.

§ 21 - Considerar-se-á reprovado a aluno que deixar de cumprir urn nUmero
minimo das atividades programadas para cada disciplina, previsto em
estatuto ou regimento, podendo a norma regimental estabelecer niveis de
aproveitamento elevado que permitam rnaior nümero de faltas.
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§ 30 - 0 ano ietivo poderã ser prorrogado por motivo de caiamidade püblica,
guerra externa, convuisão interna e, a criteria dos órgãos competentes da
universidade, dos centros universitários e de outras instituiçöes, por causas
excepcionais, independentes da vontade do corpo discente.

Art. 24 - A formacao de professores para a ensino de 2° grau, de disciplinas
gerais e técnicas, bern como a preparo de especialistas destinados ao
trabaiho de planejamento, supervisäo, administracão, inspeção e orientacão,
no âmbito de escolas e sistemas escolares, far-se-6 em nivel superior.

§ 1 0 - A formacão dos professores e dos especialistas previstos neste artigo
realizar-se-á nas universidades, mediante a cooperação das unidades
responsáveis pelos estudos incluldos nos curriculos dos cursos respectivos.

§ 21 - A formacão a que se refere este artigo podera concentrar-se em urn
sO estabelecimento isolado, ou resuitar da cooperação de vários, devendo, na
segunda hipótese, obedecer a coordenação que assegure a unidade dos
estudos, na forma regimental.

§ 31 - A formação de docentes para atuar na educacão básica far-se-6 em
nivel superior, em curso de iicenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formacão
minima para a exercicia do magistéria na educaçäo infantil e nas quatro
primeiras series do ensino fundamental, a oferecida em nivel media, na
modalidade Normal.

§ 41 - A formação do professor normalista de 2 1 grau será incentivada em
areas em que as diplomados em nivel superior não atendam as demandas
existentes.

§ 50 - Os institutos superiores de educacaa manterão:
- cursos formadores de prafissionais para a educacâo básica, inclusive o

curso normal superior, destinado a formacão de dacentes para a educação
infantil e para as prirneiras series do ensina fundamental;

II - programas de formaçao pedagógica para portadores de diplomas de
educacão superior que queiram se dedicar 6 educacão básica;

Ill - programas de educacão continuada para as profissionais de educacão
dos diversos niveis.

Capitulo II
Do Corpo Docente

Art. 25 - 0 regime juridica do magistério superior será, na falta de lei
especifica, regulado pela legislaçâo trabalhista e pelos estatutas e regimentos
das universidades e dos estabelecirnentas isolados.

Art. 26 - Entendem-se coma atividades de rnagistério superior para efeitos
desta lei:
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a) as que, pertinentes ao sistema de ensino, pesquisa e extensäo, se
exerçam nas universidades, nos centros universitários de ensino e nos
estabelecimentos isolados, em nivel de graduacào, ou mais elevado, para fins
de transmissáo e ampliacão do saber;

b) as inerentes a administração escolar e universitária exercida por
professores.

Art. 27 - Serâo considerados, em caráter preferencial, para o ingresso e a
promoção na carreira docente do magistério superior, Os tItulos universitários
de mestrado ou doutorado ou freqüência regular em cursos de pós-graduação
e o teor cientIfico dos trabaihos dos candidatos, principalmente obras
publicadas.

Art. 28 - As universidades deverão, progressivamente, estender a seus
docentes Os regimes de dedicaçao exciusiva nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Art. 29 - 0 regime a que se refere o artigo anterior será prioritariamente
estendido as areas de malor importância para a formaçao básica e
profissional.

Art. 30 - Ao pessoal do magisterio superior, admitido mediante contrato de
trabaiho, aplica-se exciusivamente a legislação trabaihista, mantido o regime
estatutário mesmo para os professores püblicos colocados, pelo poder
ptiblico, a disposição de mantenedoras, corn estruturas do Direito privado.

Capitulo Ill
Do Corpo Discente

Art. 31 - 0 corpo discente terá representação, corn direito a voz e voto, nos
órgãos colegiados das universidades e dos estabelecimentos isolados de
ensino superior.

§ 1 1 - A representaçäo estudantil terá por objetivo a cooperação entre
administradores, professores e alunos no trabaiho universitário.

§ 20 - A designaçao dos representantes estudantis será feita obedecendo-
se a escoiha do corpo discente e segundo critérios que levem em conta o
aproveitamento escolar dos candidatos, de acordo corn os estatutos e os
regirnentos das unidades de ensino.

Art. 32 - Em cada universidade, centro universitário de ensino ou
estabelecimento isolado de ensino superior poderá ser organizado diretOrio
para congregar os membros do respectivo corpo discente.

§ 1 1 - Alérn do diretório de âmbito universitário, poderão formar-se
subdiretOrios setoriais, de acordo corn as estruturas internas de cada
universidade, e, de acordo corn os chefes de departamentos, comissães de
cooperação escolar, compostas de alunos de meihor aproveitamento.
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§ 20 - Os regirnentos elaborados pelos diretórios serão submetidos a

aprovacão da instância universitária ou escolar competente.
§ 31 - 0 diretOrio cuja açao não estiver em consonância corn os objetivos

para os quals foi instituIdo será passive[ de sançöes, previstas nos estatutos
ou nos regimentos.

§ 40 - Os diretôrios são obrigados a prestar contas de sua gestão fmnanceira
aos órgãos da administracão universitária ou escolar, na forma do regimento
da instituicâo.

Art. 33 - As instituicaes de ensino superior deverão:
a) por meio de suas atividades de extensão, proporcionar aos corpos

discentes oportunidades de participação em programas de meihorias das
condiçoes de vida da comunidade e no processo geral do desenvolvimento;

b) assegurar ao corpo discente os meios para a realizacão dos programas
culturais, artIsticos, cIvicos e desportivos;

c) estirnular as atividades de educacao fisica e de desportos;
d) promover as atividades que visem a formacão cIvica, considerada

indispensável a criacão de uma consciência de direitos e deveres do cidadão
e do profissional.

Art. 34 - As universidades poderão criar as funçoes de monitor para alunos
do curso de graduacão que demonstrem capacidade de desempenho em
atividades técnico-didáticas de determinadas disciplinas.

CapItulo IV
Disposiçoes Gerais

Art. 35 - 0 Conselho Estadual de Educação interpretará as disposiçães das
leis estaduais de interesse do sistema de ensino do Estado.

Parágrafo Unico - Na interpretaçao da lei, ter-se-ão sempre em vista os
resultados educacionais, cientIficos e culturais que prevalecerao sobre os
forrnalismos burocráticos.

Art. 36 - 0 Conselho Estadual de Educacão, após inquérito administrativo
especial realizado pelo setor competente da Secretaria da Educação, poderá
suspender o funcionamento de qualquer estabelecimento isolado de ensino
superior ou intervir na autonomia de qualquer universidade, na forma da
legislacao federal aplicável.

Parágrafo Unico - No caso de universidade, a suspensão da autonomia so
ocorrerá por decreto do Governador do Estado, após pronunciamento do
Conselho Estadual de Educacao, amplamente debatida a matéria, corn a
defesa plena da interessada, atendida a legislacão federal aplicável, podendo
haver recurso para o Ministério da Educacào, se o assunto versar sobre
norrnas legais de estrita competéncia da União.
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CapItulo V

Disposiçães Transitórias
Art. 37 - As atuais universidades do sisterna estadual em Minas Gerais

serâo consideradas centros de apoio ao desenvolvimento do ensino no
Estado e deverâo, na medida do possIvel, contribuir corn a alfabetizaçäo e
corn bolsas de estudos para alunos carentes o apoio do poder püblico
estadual no esforço de sua expansão educacional e cientifica.

Art. 38 - As entidades mantenedoras de instituiçoes universitárias poderâo
se estruturar como autarquias, fundaçaes püblicas ou sociedades sern fins
lucrativos, corn participaçâo do poder püblico estadual.

§ 1 0 - As fundacöes instituldas por lei estadual, desde que no rnantidas
pelo poder pUblico, poderâo se estruturar corno organizacöes privadas, na
forma da legislaçao federal, ou adotar a alternativa prevista no inciso II do art.
82 do Ato das Disposiçães Constitucionais TransitOrias da Constituicáo do
Estado.

§ 21 - Transformada a instituiçào em sociedade cornercial, esta se
submeterá as exigéncias da lei federal competente.

Art. 39 - A instituicâo de ensino superior poderá transferir-se de urna pessoa
para outra rnantenedora, do que será dada ciência ao Conselho Estadual de
Educação, mas, se for mantida corn recursos püblicos, dependerá da
autorizacào deste, na forma da lei.

Art. 40 - No exarne dos pedidos de autorizaço de cursos superiores, 0
Conseiho Estadual de Educacao deverá levar em conta a necessidade da
região e as possibilidades do funcionamento da futura instituicâo, além de
outros dados de interesse cultural.

Parágrafo Unico - Os pedidos mencionados neste artigo, encaminhados
pelo Secretário da Educação, pelos Prefeitos das grandes cidades e pela
Comissão de Educacão da Assernbléia Legislativa, terâo preferéncia para a
apreciaco devida no Conselho Estadual de Educação, independenternente
da época em que forem remetidos a esse colegiado.

Art. 41 - A criacào de instituicoes universitárias será estimulada ern todo o
Estado, devendo o municlpio dar ênfase a formacão dos docentes e dos
especialistas em ensino fundamental e pré-escolar e, ainda, em ciências
contábeis e administrativas, tendo em vista o desenvolvimento social.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 43 - Revogam-se as disposiçöes ern contrário.
Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificacão: Este projeto de lei, elaborado com base no Projeto de Lei no
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1.387/97, do Deputado Francisco Ramalho, que se refere ao ensino superior,
versa sobre a exigência constitucional para o Estado, mas se fundamenta nas
linhas básicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei no
9.394, de 1996). Também é inspirado na legislação anterior, no que deixa de
conflitar corn os textos vigentes, e em decretos federais e decisOes dos
Conselhos Nacional de Educacao e Estadual de Educação. E também fruto
de exigéncia do art. 88 da citada lei federal, que determina a feitura de tal
norma legal.

A Carta Magna, no seu art. 24, IX, § 1 1 e 20, estabelece que compete a
Uniäo legislar sobre normas gerais de educaçäo e ensino de desporto,
cabendo aos Estados legislar suplementarrnente, isto é, completar a norma
federal, no que tange as peculiaridades e aos interesses estaduais ou
regionais. No que se refere aos TerritOrios, ao Distrito Federal e a seus
próprios servicos, caberá a Uniâo promover a sua própria legislação.

Sobre o assunto ensina o Prof. Raul Machado Horta, referindo-se a
legislaçâo concorrente e aos novos atributos do Estado, decorrentes daquele
artigo: "Trata-se de inovacäo relevante, que supera os ensaios tImidos da
competência supletiva e complementar das ConstituiçOes Federals anteriores.
Enriqueceu a autonomia formal, dispondo que a competéncia da União
consistirá no estabelecirnentos de norrnas gerais, isto é, normas não
exaustivas, e a competência dos Estados se exercerá no dominio da
legislação suplernentar (art. , § 1 0 e 21, da Constituição Federal). A lei de
normas gerais deve ser urna lei-quadro, urna moldura legislativa. A lei
estadual introduzirá a lei de normas gerais no ordenamento do Estado,
mediante o preenchirnento dos claros deixados por ela, de forma a afeiçoá-la
As peculiaridades locais" ("Estudos de Direito Constitucional", pág. 420).

Tambérn sobre a mesma matéria, assim se pronunciou o Deputado e Prof.
Bonifácio de Andrada, em parecer na Câmara dos Deputados: 'A tradição dos
Estados rnembros, após a Constituicâo de 1934, é ornitirem-se das suas
tarefas legislativas e submeterem-se a agressividade politico-administrativa
do poder central. Apesar de a Constituicão de 1988 abrir novas e objetivas
atribuiçOes a unidade federada, esta, entre nOs, ainda näo exerceu sua plena
competência nas areas de educaçâo, tributária, penitenciária, urbanIstica, de
rneio ambiente, de cultura, de desportos e outras, permanecendo sob o
trauma histOrico do pernicioso centralismo".

Verifica-se, portanto, que ha hoje uma nova sisternática constitucional, que
nos levará a uma estrutura de leis estaduais que diferem do arcabouco
centralizado de 1967 e 1969. Constatam-se, dessa forma, na legislacão do
Pals, trés tipos de leis na area educacional:
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1 - Lei de Diretrizes e Bases da Educacão Nacional, já promulgada (Lei no

9.394, de 1996), que dispöe sobre normas gerais para o Pals;
2 - Lei Estadual de Ensino, a ser votada em cada Estado, contendo normas

especificas para a realidade estadual;
3 - Lei Federal de Ensino para Os Territôrios e serviços educacionais da

União.
Focalizando os trés patamares das leis educacionais mencionadas, logo se

deduz que a legislacão ha de abranger o 10, o 21 e a 30 grau ou o ensino
superior.

Este projeto de lei abrange apenas as matérias do ensino superior para o
sistema estadual de ensino de Minas Gerais.

Inicialmente cumpre dizer que a projeta é fiel aos novas mandamentas da
genérica Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n o 9.394, Lei
Darcy Ribeiro, de 24/12/96. Examinanda as termos, verifica-se que a projeto
se vale de algumas disposicöes de leis anteriores cujo conteüdo não conflita
corn as recentes normas legais em vigor.

Algurnas conceituaçöes do Decreto Federal n o 2.207, de 1997, são
registradas neste prajeto, adaptando-se várias exigéncias as peculiaridades
do Estado, no que concerne a universidades e novas instituicöes
educacionais. E preciso ficar claro que a citado dccreto se destina ao sistema
federal de ensino, embora tenha significativas dispositivos que se aplicam a
educacão brasileira, de modo geral.

Acrescente-se, ainda, que foram aproveitados princIpios da nova poiltica
educacional federal, no que concerne a transformacão de fundaçöes e ao
deslocamento das entidades de ensino de urn sistema para autra, tendo em
vista a experiéncia atual, a que é mencionado no citado decreto.

Seguindo-se as linhas constitucionais vigentes, que fortalecem a sisterna
estadual de ensino, deferiu-se ao Governador do Estado, a semelhanca do
Presidente da RepUblica, a faculdade de decidir, nos termos finais, a ato que
autoriza a funcionamento de instituiçöes universitárias, a que resolverá
relevantes questães nessa matéria.

Este projeta, além de disciplinar em termos modernos a ensino superior no
Estado, estabelece regras que asseguram a autonomia estadual, garantindo
ao poder ptiblico mineiro as faculdades que constitucionalmente detém para
gerir e legislar sobre a educaçãa em nIvel superior no Estado de Minas
Gerais. E uma proposta que necessita urgente apreciacão, para que
tenhamos, quanta antes, urna legislacao universitária para nossos
estabelecimentos educacianais.

- Publicado, vai a projeta as Comissöes de Justica e de Educaçãa para
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parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimenta Interno.
PROJ ETO DE LEI N O 240/99

Declara de utilidade pUblica a Ministéria Programa Crianca Feliz, corn sede
no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica a Ministérlo Programa Criança

Feliz, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revagam-se as dispasicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
João Leite
Justificação: 0 Ministéria Programa Criança Feliz é uma entidade civil sem

fins lucrativas, fundada em 1994 e que, desde entãa, vem promovendo luta
intransigente pela meihoria das candiçoes de vida da populacãa infantil de
Bela Horizonte, acöes que visem ao bem-estar de crianças e adolescentes.

O recanhecimenta da entidade coma de utilidade páblica fartalecerá a
trabalho que vem sendo realizado, em benefIcia da populacäo carente de
Bela Horizonte. Assim, canto corn a apoia dos nobres calegas para a
aprovação deste prajeta de lei.

- Publicado, vai a prajeta as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, incisa
I, do Regimento Interna.

REQUERIMENTOS
N O 203/99, da Camissão de Fiscalizaçãa Financeira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Casa Civil, cam vistas a abtenção de
infarmacäa sabre toda a documentaçãa do cantrata entre a Estado e a
SMP&B Comunicacão, referente a publicidade do Enduro lnternacianal da
lndependência, realizada no ano passada.

NO 204/99, da Comissão do Trabalho, solicitanda seja remetido ofIcia ao
Comandante da 85a Campanhia da PMMG, encaminhanda as denCincias
recebidas nesta Casa, efetuadas pela Movimenta dos Trabaihadares Rurais
Sem Terra.

NO 205/99, do Deputada Marcia Kangussu, solicitanda seja encaminhado ao
Secretârio do Planejarnenta e ao Presidente da TURMINAS, pedida de
informacöes sabre a perspectiva da insercão do vale do Jequitinhonha no
PRODETUR.

NO 206/99, do Deputada Arnilcar Martins, solicitando seja encaminhado
pedido de informaçoes ao Secretário da Casa Civil, sabre a "road show" a ser
realizado pela Governadar do Estado em tada a Pals e no exterior.



516
N O 207/99, do Deputado Arnilcar Martins, solicitando seja encaminhado ao

Secretário da Casa Civil pedido de informaçães sobre a sede do governo
inaugurada no Municipio de Juiz de Fora.

NO 208/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando se consigne nos anais da
Case o editorial intitulado "Agricultura sem PolItica", publicado no "Estado de
Minas" de 9/4/99. (- Distribuldos a Mesa da Assernbléia.)

N O 209/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda corn vistas a prorrogação
do Convênio n° 52191 junto ao CON FAZ.

No 210/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Fazenda corn vistas a que realize gestöes junto ao CONFAZ
pare obter isenção do ICMS de energia elétrica em projetos de irrigacão. (-
Distribuldos a Comisso de Fiscalização Financeira.)

NO 211/99, do Deputado Ailton Vilela, solicitando seja formulado apelo ao
Comandante de Policiamento de Belo Horizonte, corn vistas a intensificaçâo
do policiamento a pe na Avenida Alvares Cabral, nesta Capital.

NO 212/99, do Deputado Ailton Vilela, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretária de Transportes e Obras PUblicas
corn vistas a que se prestern informaçöes sobre o andamento des obras de
duplicação da BR-381, especialrnente entre as MunicIpios de Carmo da
Cachoeira e Campanha. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da
Assembléia corn vistas a constituicäo de comissão especial para discutir 0
sistema tributário do Estado voltados pare as principais cadeias produtivas da
economia mineira. (- A Mesa da Assernbléia, tendo em vista a realizaçâo, em
data próxima, de forum técnico sobre a sistema tributário.)

Oradores I nscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o DeputadoCésar Mesquite.
• Deputado César de Mesquita - Sr. Presidente, componentes da Mesa,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, amigos da imprensa, minhas senhoras,
meus senhores, a recente divulgação, por parte do Governador Itarnar
Franco, da divide que o Governo da Uniäo tern para corn a Estado de Mines
Gerais provocou, como era previsIvel e compreensIvel, reação vigorasa por
parte dos membros da equipe de Brasilia. Adjetivos como ridiculo, irreal,
fantasioso e irnaginário foram alguns dos utilizados para classificar as
nUrneros apresentadas pelo Governo rnineiro.

Vernos, agora, pelo noticiário da imprensa, que as criticas não se
restringem aos montantes envolvidos, mas também a própria legitimidade do
débito. Como sempre, as restriçOes refletem a autaritarismo exacerbada do
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Governo Federal, não resistindo a urna análise mais aprofundada. Senãa,
vejamos alguns dos pantos que as técnicas federais estäo questionando:

1 - Argumentam que a lei de compensaçâa financeira a ser aprovada pelo
Congresso não prevê a devolução de valores totals aos Estados pelo INSS.
Diversamente, a lei complernentar deve prever a pagarnento de uma parcela
da aposentadoria do servidor, correspondente ao tempo trabalhado na
iniciativa privada.

0 argumento näo se sustenta, porque é a própria Constituição Federal que
prevê a compensacào previdenciária, que deveria vigorar desde a
promulgacãa da Carte Magna. Perguntamas, então: Como fica a caso dos
servidores aposentadas entre 1988 (quanda foi promulgada a Constituicãa) e
a presente data? Nesse perlodo, a Estado estaria absorvendo a
responsabilidade sern a compensacâa devida? Par autro lado, sabendo-se
que a Uniäo é notória ma pagadara, coma ira ela, a partir da lei
complemental, ressarcir-nos corn parcela da aposentadoria?

2 - Alegam, tarnbém, que a taxa de correçâo utilizada pelo Governo mineiro
nos cálculos é muito alta, ja que a 0,5% considerado não se compara corn os
percentuais utilizados em qualquer outro pals. Ore, urn Governa que
estabelece juros acima de 40% ao ana, para prerniar a capital especulativo
estrangeiro, certamente não espera que as padrOes nacionais passam ser
comparados aos de outros palses.

3 - Criticam também a inclusão, na lista de contempladas, de servidores
corn salarios acima de R$1.200,00, e, par lei, a INSS nãa paga mais que isso
em beneficios. Ocorre que a legislacão em vigor determina que ac, servidor
pUblico seja cancedida aposentadaria integral, e é evidente que a Estada
deve cumprir a legislacão.

4 - Outra des crIticas é que a valor apresentada par Mines cansidera
divides cam servidores que ainda estariam na ativa, senda que a INSS so
deve aas aposentadas. Perguntamas, entäo: Coma fica a casa dos servidores
que durante longas anos cantribuIram para a INSS, foram depois absarvidos
pelo Estado e ainda estãa na ativa? A contribuiçãa deles ficaria a funda
perdida, em beneflcio dos cofres federals?

5 - Argumentam que parte dos servidares relacianadas pertence a faiha dos
cantratados e da funçãa pUblica, quadras esses que devem contribuir para a
INSS e näa para a Estada. Na entanta, foi a prOpria Constituicão Federal,
secundada pela Constituicãa mineira, que determinou que as servidores
incorporados como funçäo pCiblica passassem a contribuir pare a Estado e
pelo Estado se aposentassem.

6 - Criticam a Estado de Minas par basear a compensacão pleiteada em
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estimativas e no em documentos cornprobatórios. Acontece que a
cornprovaçào requerida está nos próprios arquivos do INSS. Cada urn dos
servidores que contribuirarn para o órgão, em qualquer tempo, recebe urn
registro numérico corn o montante contribuido. Portanto, chegar ao cálculo
final e definitivo sO depende da vontade das autoridades federals.

7 - Finalrnente, acusarn o Estado de não considerar o caso dos servidores
que deixam de contribuir para o Estado, passando a contribuir para o INSS.
Essa contestaçao chega a ser ingênua. Qual o servidor que trocaria a
aposentadoria integral do serviço ptibiico por urn rnIsero benefIcio do INSS?
Afinal, sabe-se que 80% dos segurados do INSS recebern beneficios
equivalentes ao salário mInimo.

Corn referenda ao débito da União para corn o DER-MG, alega-se que as
obras efetuadas pelo Estado na rede rodoviária federal foram baseadas ern
convénios, os quais näo especificarn corno seria a partidipação de cada urn e
tornam problernático o cálculo do débito. E evidente que a crItica não se
mantém, já que o DER-MG dispoe da comprovação de todos os custos
envolvidos.

A grande verdade é que a reação dos burocratas federals não destoa do
tratamento que Brasilia vern reservando a nosso Estado. Dizer que o
levantamento do Tribunal de Contas de Minas contérn erros grosseiros,
inclusive revelando desconhecirnento da matemática financeira, é agressão
gratuita e irnediatista. 0 que se espera daqueles que conduzem os destinos
do Pais é ponderação e seriedade no exame da matéria. 0 lógico seria que a
analisassem corn profundidade, para depois se manifestarern.

No caso da questão previdenciária, o Tribunal de Contas está ultirnando
levantamento preciso e definitivo para levar a Brasilia. Quanto ao crédito do
DER-MG, o Orgäo já o formalizou junto as autoridades federais. De posse
desses documentos é que o Governo Federal poderá pronunciar-se. Ate Ia,
tudo que se disser contra a posição do Governo mineiro ira soar como
destempero e leviandade. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

senhores da galeria e da imprensa, venho a esta tribuna para tratar de
assuntos alguns dos quais sem rnuita irnportãncia, mas é interessante
comentar sobre os requerirnentos que protocolamos ontern nesta Casa. Urn
deles diz respeito a presença do Estado junto ao CONFAZ, para que o
convénlo que trata da politica tributária e fiscal, envolvendo máquinas e
equipamentos, inclusive os conjuntos de irrigação, seja prorrogado. Qual é o
rnotivo dessa nossa preocupação? E porque gostariamos que esta Casa
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fosse firme no trato corn o nosso representante, o Secretário da Fazenda,
junto ao CONFAZ. Minas Gerais já tern urna indüstria significativa, produzindo
rnáquinas e implernentos agricolas, inclusive conjunto de irrigação. 0 nosso
Presidente sabe, corno o Deputado Adeirno Carneiro Leão, que Uberaba
precisa dessa polItica, ate rnesmo para preservar algumas indUstrias que
estão em rota de concorrência corn o Estado de São Paulo, que diferenciou o
ICMS na chamada guerra fiscal. Se tivermos a possibilidade de intervir na
politica major, será o ideal, rnas na irnpossibilidade de intervençâo nessa
polItica federal, ternos de agir na forma do convênio, porque isso significa
manter, no caso especifico da Valmont Uberaba, urn rnercado de 30% a 40%
no Estado de São Paulo. Caso contrário, perderemos esse mercado e os
empregos proporcionais. Então, gostarlamos de poder contar corn a presença
de V. Exa. nessa direção.

o segundo. (- L6 requerimento em que solicita se oficie ao Secretário da
Fazenda para que realize gestOes junto ao CONFAZ, visando a isencão do
ICMS sobre a energia elétrica baseada na irrigacao.)

Por que foi feito esse pedido? Porque é preciso aprovação do CONFAZ
para que Os Estados tenharn liberdade de liberar ou não o ICMS da energia
usada para os conjuntos de irrigaçâo. Existe urn estudo técnico na CEMIG
que rnostra que a energia pesa bastante ern dma do custo de produçao de
urna hortaliça, de urna fruticultura. Esse estudo dá como resultado final que,
retirando o ICMS da energia usado na irrigaçào, terernos urna produçao rnaior
e, evidenternente, o Estado recolherá mais impostos, devido ao aurnento da
produçao. Minas Gerais é urn Estado que irriga muito pouco. 0 custo da
irrigação é alto, e o fCMS sobre a energia de irrigação não se justifica.

Ela está, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento da irrigação no
a Estado. Portanto, contarnos novamente corn esta Casa para que o nosso
0 representante junto ao CONFAZ possa fazer gestoes para o fortalecirnento da

irrigação em nosso Estado.
E Em urn outro requerirnento, gostarlamos de parabenizar o jornal "Estado de
0 Minas" por urn editorial, nesta sernana, que vem rnostrar a falta de politica
0 agricola no Estado, corno, de resto, no Pals. Ele afirma que, se não tivermos
E uma politica agricola consolidada, evidentemente não teremos urna econornia

consolidada neste Pals.
Urn outro assunto que gostaria de tratar relaciona-se a urna

0 correspondência que recebemos do Vice-Presidente Durval Angelo, negando-
nos uma comissão especial para tratar da politica fiscal. NOs a aceitamos em
prindlpio, mas fizemos novarnente urn requerirnento, insistindo no fato de que
esta Casa precisa discutir o comportamento tributario do Estado hoje.
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Estamos envolvidos em urna grande guerra fiscal, sobretudo com o Estado de
São Paulo, que é urn Estado rico. Além dele, ternos uma guerra fiscal corn o
Estado de Goiás, corn o Distrito Federal e corn o Estado da Bahia. Corn isso,
estamos espremidos pela potência de São Paulo e pelos incentivos fiscais do
Nordeste e do Centro-Oeste. Portanto, Minas tern perdido muito espaço na
econornia nesse aspecto. Devemos ter uma reforma tributãria fiscal em breve,
pois o Pals já nào pode prolongar a sua falta. Se esta Casa tiver uma
consciência e uma cultura maiores no aspecto da polItica tributária fiscal,
evidentemente poderemos ajustar o Estado a lei maior, a lei federal que virã,
sern dUvida nenhurna, pois, assim corno a reforma polItica, a reforma
tributária e fiscal é estruturante. 0 nosso pedido visa a essa discussão na
Casa, pois sabemos que, sern isso, a economia ficará parada e nosso Estado
não progredirá.

Sr. Presidente, o Ultimo assunto que trago e, realmente, de extrerna
preocupaçâo. 0 jornal "Estado de Minas" de hoje traz, em sua primeira
página, como manchete, o seguinte: "Renüncia Fiscal de São Paulo Afeta o
Triãngulo". Na primeira página, diz-se o seguinte: "A reduçäo do P1" - mas
houve urn erro, pois não é IPI, mas sirn ICMS - "de conglomerados de
rnadeira, ern São Paulo, ameaça o polo moveleiro de Uberaba. lndiistrias que
iriam se instalar no Triãngulo Mineiro desistiram. A SATIPEL, uma grande
fornecedora de conglomerados, cancelou investirnentos de R$90.000.000,00.
A renUncia fiscal do Governo Covas tarnbérn vern prejudicando Os negócios
da Toshiba em Minas".

Sr. Presidente, sabernos muito bern, e temos reforçado 0 assurito nesta
Casa, que essa confusão politica em que está envolvido Minas Gerais hoje
pode trazer conseqüências graves para o nosso Estado. Deixam-nos
estarrecidos determinadas posicöes ideológicas defendendo o social, pois
elas se esquecem do produtivo para sustentar esse social. E a maior utopia
do mundo querer oferecer uma boa educacão, saüde e segurança sern
defender o ]ado do setor produtivo da economia. E esta Casa defende muito
pouco esse setor, corno se se pudessem gerar espontanearnente recursos
para os cofres püblicos. Essa denüncia tern urna conotaçäo bastante grave,
porque o ernpresário - e repito isso por diversas vezes - detesta a chamada
confusão polItica. E ern qualquer canto do Pals, hoje, em que se perguntar
onde ha confusão poiltica, a resposta será: Minas Gerais, que é a ponta. Já
ternos evidências e referências de conversas corn empresários que estão
sendo afugentados pelo Governo de Minas. Sendo assim, a responsabilidade
do projeto Minas Unida Vence a Crise, que tern uma conotacão polItico-
partidária, 6 grande, pois ele tambérn tern o seu reflexo negativo: a perda de
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investirnentos.

Então, esse é urn fato concreto que está acontecendo. A rnanchete diz
respeito a concorrência que existe corn a guerra fiscal do Estado de Minas
Gerais corn relacão a São Paulo. Mas sabemos muito bern das
conseqüências para essa empresa, corno aconteceu com a Mercedes-Benz,
corn a FIAT e corn a Ferrero Rocher, de Pocos de Caldas, pois a falta desse
compromisso do Estado, a falta de cumprimento ou, pelo menos, a ameaça
de descumprimento dos contratos, na verdade traz preocupação a todos os
empresários de Minas Gerais. E isso significa rnenos movimentacäo
econômica, menos dinheiro para Os cofres püblicos - o que so vai agravando
a situacão do Estado - e rnenos emprego, pois, se não ha movimentação
econômica, se nâo ha agricultura, pecuária, indCistria, comércio e serviços,
temos menos emprego em Minas Gerais. Então, parece-me que os
Deputados nao estão prestarido atencão nesse resultado, que pode ter uma
consequência nefasta.

Corn relacão ao caso especifico da SATIPEL, quando, fazendo parte do
Conselho de lndustrialização do Estado, representávarnos Uberaba junto ao
Governo Eduardo Azeredo, fizemos todos os esforcos para que esse projeto
fosse avante, o que, de fato, aconteceu. Agora, estamos em uma situacão
nova, na qua[ quem representa Uberaba, aqul, são as Deputados Anderson
Adauto e Adelmo Carneiro Leão. Não podemos admitir que qualquer sancào,
por incornpetência do Governo do Estado ou por qualquer outro rnotivo, possa
fazer corn que Uberaba perca qualquer tipo de investimento, como está
relatado, hoje, no "Estado de Minas".

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - lnicialmente, quero dizer,
nobre Deputado Paulo Piau, que nôs três - a Deputado Anderson Adauto, V.
Exa. e eu - representamos Uberaba aqui.

Mas gostaria de apresentar uma segunda questão a V. Exa: qual foi a
atitude do Governo do Estado tomada em prejuizo da SATIPEL? Parece-me
que o Governador do Estado näo praticou nenhuma açâo que prejudicasse a
SATIPEL.

Terceira: V. Exa. concorda corn as açoes do Estado de São Paulo em
estabelecer essa diferenciacão fiscal, inclusive sem passar pelo CONFAZ?
Do rnodo coma V. Exa. coloca, parece-me que faz uma defesa do Estado de
São Paulo e uma condenacâo do Estado de Minas Gerais.

Quarta questão: o Governo de Minas Gerais, ao tornar uma atitude de
suspensão de pagamento junto ao Governo Federal, por absoluta falta de
recursos, resultante da atividade governarnental passada - que V. Exa.
apoiava -, tinha algurna alternativa? V. Exa. sugere alguma alternativa para
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que o Governo pague a dIvida como foi estabelecida, segundo o acordo
estabelecido, em prejuIzo de situaçöes muito mais graves, como 0 prOprio 131
saiãrio dos servidores püblicos?

Então, veja, Deputado Paulo Piau, a situação e, de fato, extrernamente
grave. Temos de nos debrucar sobre essas questöes e discutir a questao
fiscal do Estado e do Brasil. E temos de estabelecer urn pacto federativo cuja
relação corn os Estados não seja destrutiva. Cabe a cada urn de nós,
mineiros - os que apáiarn, os que não apôiarn o Governador e o atual
Governo do Estado -, cabe a nós construir urna polItica capaz de colocar este
Pals em outro caminho.

Será que queremos a paz - e esta é outra questão que coloco, pois vejo que
V. Exa. insiste em condenar a ação do Governo de Minas Gerais em relaçao
a poiltica nacional... Acho que a alternativa seria voltarmos a condição
originária, que era a da submissão, da subserviência, da ornissão total diante
da politica nacional, que está sendo - como alias V. Exa. tern colocado, corn
brilhantisrno, em diversas ocasiöes - urna politica desastrosa e desastrada. Já
ouvi V. Exa. dizer, por diversas vezes, que o Governo Fernando Henrique
Cardoso não é o governo que V. Exa deseja e quer, e que V. Exa. inclusive o
condena. Ora, acho que não existe urna situação da paz do sepulcro, da paz
da subserviência, da subrnissão. Al, temos de reagir. Minas está reagindo
contra esse absurdo que hoje está instituido e estabelecido no Brash, que é a
polltica neoliberal.

Tenho disposição de me sentar corn V. Exa., a qualquer mornento, para nos
debruçarmos sobre as questöes mais graves do Estado brasileiro - incluindo 0
Estado de Minas Gerais - e encontrar alternativas.

Faço parte, hoje, corn muito orguiho, do Governo do Estado de Minas
Gerais, exatarnente porque ele está propondo urn novo carninho. Neste
mornento estarnos vivendo uma crise, e crise e momento de transforrnação,
näo e continuidade. Tenho a certeza de que o Governo Itamar Franco não vai
ser a continuidade desse rnomento. Ele criou urn mornento de crise, porque
está sinalizando que temos de construir novos caminhos para promover a
dignidade, a cidadania, a igualdade e a fraternidade entre todos os nossos
irmãos brasileiros, o que, parece-me, não é o objetivo da polItica nacional,
não é a politica neoliberal que está al.

0 Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, ainda tenho 39 segundos e sO
queria dizer ao Deputado Adelmo que a rninha colocaçao era de aperto, sirn,
Deputado, porque tudo pode acontecer, menos perder o investimento - corno
esse da SATIPEL -, quando ja está tudo acertado. E, como V. Exa. e o
Deputado Anderson Adauto hoje são governo, evidentemente que o trânsito
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de voces junto ao Governo é melhor do que o meu, então, enquanto fui
governo, o nosso encarninhamento para resolver essas questaes era nesse
estilo, agora compete a você, rnas estou pronto para discutir as questOes
rnaiores.

Concordo tambérn que o problema é rnaior, sempre contestei o problerna da
polItica econôrnica federal, e continuo dizendo que a contesto. Nesse
aspecto, em tese, ja disse nesta tribuna que concordo corn o Governador
Itamar Franco, não tenho dUvida nenhurna, mas nào corn a forma corn que
está fazendo a sua moratória, que é mais polItica do que econôrnica ou
financeira. lsso tambérn é urn conceito meu, sobretudo corn relação a esse
processo que está acontecendo. Tambérn não é por al que vamos resolver,
acho que o Estado tern de ter tranquilidade. Hoje foh dito nesta tribuna que
polItica se faz corn o coração quente e corn a cabeca fria, rnas estamos
invertendo, estarnos corn o coracão frio e a cabeca quente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes que

enfeitam as nossas galerias e exercitam o seu direito de cidadania,
acompanhando aqui o trabalho dos representantes do povo, imprensa
presente: ocupamos esta tribuna, nesta tarde, para tratar de requerimentos
que estamos protocolando nesta Casa, enfatizando a necessidade de
recuperacão de uma importante rodovia do Sul de Minas, que é a BR-491,
cognominada Rodovia do Café, que une, principalmente, a cidade rnineira de
São Sebastião do Paraiso a "Princesa do Sul", terra do nosso colega, nobre
Deputado Dhlzon Melo, Varginha.

Mas, antes que adentremos, de todo, o assunto desses requerimentos, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, gostarlamos de dizer que vivemos momentos ern
que reformas são rnuito alardeadas pela imprensa e pelos mehos politicos
deste Pals. Acredito que, desde que nos entendernos por gente, a palavra
"reforma" faz parte da minha percepcão de ser humano, e tern sido
preconizada como prernente e inadiável. Recordo-me muito bern das
reformas de base pregadas pelo saudoso Presidente João Goulart, havidas,
naquela época, como necessárias para que o Brasil rnudasse de rurno e de
postura diante da ordem rnundial. E hoje tanto se fala na reforma politica que
nos interessa muito, porque rnilitamos nesse campo. Urna delas trata da
hrnplantacão do voto distrhtal misto. Temos questionamentos sobre a
irnplantacão desse voto distrital. Esses questhonarnentos falarn alto, como, por
exernplo, o prejuizo que pode causar a cidadania como forma de eleger
representantes identificados ate corn partidos rninoritários ou, ate, corn os
chamados partidos nanicos. Ternos restricães a esse voto distrital porque
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também do ponto de vista econOmico e questionáveL Acredito que, corno a
rnaioria dos Deputados presentes nesta Casa, nos sentirnos responsáveis
para cuidar dos interesses da regiäo ou das regiães pela qual ou pelas quais
fomos eleitos. Sabernos que nas duas Ultimas eleiçöes parlamentares de
Minas Gerais a nosso eleitorado teve urn comportarnento distritalizado, e
rnuito mais nas Ultirnas eleiçöes.

Diante de consideraçöes como esta, digo que estamos aqui, na Casa do
povo mineiro, para representar Os interesses daqueles que nos elegem e,
como tal, trazemos a toria, hoje, a problema da BR-491, a Rodovia do Café. E
quando exercitamos a nosso direito, a voz nesta tribuna, fazemo-lo para
complementação de assunto tratado nos requerirnentos pertinentes a referida
Rodovia BR-491. E por que a fazemos? NOs o fazernos, piblico que nos visita
nas galerias, telespectadores da TV Assernbléia, canal 11, para que todos
possam se compenetrar, fora do meio parlamentar. Nossos colegas aqul
sabern dessas dificuldades, rnas externarnos para que aqueles que nos vêern
pela TV Assembléia, para que aqueles que nos escutarn das galerias, saibam
corno é difIcil vencer certos hábitos burocráticos. Por exemplo, a assunto que
trago aqui dana uma audiência püblica nurna cornissão, porque, quando
queremos reivindicar a recuperação de uma das rodovias mais importantes
de Minas Gerais, ternos dificuldades em faze-b. E por que essa dificuldade?
Se eu simplesmente fizesse urn requerimento dirigido ao DER-MG pedindo a
restauracao asfáltica da BR-491, eu poderia receber uma resposta
constrangedora, corno por exernplo: Sr. Deputado, a senhor está pedindo
providéncias quanta a uma BR, rnas BR é rodovia federal, não é da
cornpetência do Estado de Minas Gerais.

Por outro [ado, rneus caros colegas, essa mesma rodovia foi mantida pelo
Estado nos Ultimos anos. Na época em que fui Prefeito de Muzambinha, tive a
oportunidade de reivindicar a recuperaçao do trecho entre Arceburgo e
Areado, que foi feito durante a Governo Hélio Garcia. Portanto, é uma BR
cuidada pelo Estado de Minas Gerais. No entanto, diante da dinâmica da
estrutura politica, se hoje eu me dirigisse ao DER-MG solicitando a
recuperacãa da estrada, solicitando operaçoes tapa-buracos, que são
emergencials e necessárias, solicitando a recuperação asfáltica, pois, como
sua base está toda comprometida, aquela rodovia nâo comporta mais tapa-
buracos, eu poderia receber a resposta de que havia batido na porta errada,
porque a BR é uma rodovia federal. Se, equivacadamente, ou dentro da lei,
entendendo que a BR é uma rodovia federal, fizesse esse pleito junta ao
Governo Federal, poderia também receber a resposta de que a BR é federal,
rnas, devido ao convênio, está sob os cuidados de Minas Gerais.
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Par issa, vejo dificuldades burocráticas ate para pedir meihorias para urna
estrada, porque as pedidos e requerimentos demandam tempo, demandam
burocracia na sua tramitacao. Portanto, esses requerirnentos que dirijo a esta
Casa serão acompanhados das notas taquigráficas do pronunciamento que
faço nesta tarde.

Gostarlamas de dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputadas, que, quando peça
informacöes, tenho de me basear no art. 79, VIII, "e", do Regimento Interna.
Posso pedir providências a órgãos estaduals e federais e informaçöes a
ôrgãos federais, mas sornente as estaduais estarão sujeitas a sancOes, no
caso de não me responderem. Então, passo pedir providências, mas posso
quebrar a cara, porque dirão que as pedi no local errado. Para pedir
providéncias, preciso me basear no art.103, Ill, "a", do Regimento Interna.

Quero dizer que tais providências estão sendo tomadas, porque todos os
usuárias da BR-491 estão desesperados, não ha coma transitar mais entre as
cidades de Areado, Alfenas e Paraguaçu. Ha mais de dez anos não se cuida
de trechos daquela estrada. Ha uma usina açucareira e de ãlcool no
MunicIpio de Monte Bela, nas vizinhancas de Areado, que, na próxima
segunda-feira, estará transportando dois mil bóias-frias para a inIclo da safra
de café e cana-de-acücar. Na entanto, nãa ha coma fazer esse transporte.
Aqueles que se dirigern para as faculdades de Alfenas e outras da região tern
sofrido, durante a noite e a madrugada, desastres perigosos. Não ha coma
transitar pelo leita, porque näo existe mais leito na rodovia. Então é preciso
trafegar pelo acostamento.

A "Falha Regional", da minha cidade, na edição de 10 de abril, traz a
seguinte manchete: "BR-491 oferece danos aos velculos e risco de vida aas
motoristas". Existe uma figura do direito que responsabiliza a Estado par
danos. Par isso fazemos esse apebo, que ira acompanhar as nossos
requerimentos, pois, ate que eu tenha a definição de quern é a Orgao
competente para cuidar de rodovias federais em Minas Gerais, e coma isso é
um pedido de informaçãa demandará tempo para obter a resposta, novas
danos em veiculos ocorrerão, novas vitimas de mutilacöes e fatais já terão
surgido. Pedirei providências, acompanhadas desse discursa, para que as
autoridades não julguem que este Deputado é algum beócio, que não
conhece a realidade.

o Deputada João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Marco Regis, nassa
aparte e convergente corn as idéias de V. Exa., principalmente no que
concerne ao vota distrital. Comunga corn V. Exa. do entendimento sabre essa
questãa, par achar que a vato já e distrital. 0 cidadão tende a vatar naquela
pessoa que mais conhece e pode deixar de votar em outra, porque são vários
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Os candidatos que fazern campanha em todos Os quadrantes do municipio, do
Estado e do Pals. Esse paternalismo, esse patruihamento, esse cerceamento
do direito de votar, que deveria ser livre, é o que o eleitor e todos nós nâo
desejamos. 0 eleitor quer o voto facultativo. Se a eleicao é o iristrumento da
democracia, o voto näo pode continuar a ser obrigatOrio. Se a elelção é
democrática, o voto não pode continuar a ser obrigatório. Tern que ser
facultativo, ou seja, vota quem quer. Não adianta dizer que o poder
econOrnico influenciaria a eleiçâo se o voto fosse facultativo, porque já a
influencia de qualquer maneira. Quero cumprimentar V. Exa. por manter essa
posicão, que também é minha. 0 voto já é "distritalizado". 0 voto distrital
misto é mais uma cortina de furnaca que estão querendo construir para
continuar enganando a população, empurrando para adiante as sotucães de
que precisa e merece.

Queria aproveitar a oportunidade para dizer da minha posicão corn relaçao
a fidelidade partidária. Caro Deputado Marco Regis, todos nós apreciamos a
fidelidade em quatquer tipo de retacionamento, principatmente em matéria de
eleicao. E como a fidetidade conjugal. Na constäncia do casamento, e
absolutamente necessário que se mantenha a fidelidade conjugal. Mas, desde
que ele termine, nâo ha que se exigir mais a fidelidade conjugal. Esse
raciocinio também se aplica a eleição. Enquanto o cidadâo, o parlamentar, 0
Chefe de Executivo encontrar-se no partido, ele the deve fidelidade. Quando
deixar o partido, não rnais deverá ser exigida essa fidelidade, porque isso é
mpossIvel. Impor a ele a pena do mandato é demais.

0 Deputado Marco Regis - Agradeco a generosidade de V. Exa., Sr.
Presidente, agradeço o aparte do nobre Deputado Joäo Paulo, que enriquece
o nosso comentário, e concordo em gênero, nümero e grau corn V. Exa. no
que tange ao voto distrital, porque me julgo um Deputado do Estado de Minas
Gerais, devendo conhecer todos os problemas do Estado, e não urn
Deputado que representa, apenas, a cidade de Muzambinho e a microrregião
do Sul de Minas. Represento, também, a cidade de Esmeraldas, na Grande
Belo Horizonte, onde fui majoritário nas eleiçoes passadas, o segundo mais
votado nesta, e a cidade de Berilo, no vale do Jequitinhonha, onde também
somos majoritários. Entendo, como V. Exa., esse ponto de vista, como
interpreta a fidelidade partidária também como uma imposicão, porque temos
que votar de acordo corn a nossa consciência - nenhuma fidelidade partidária
pode violentar a nossa consciéncia.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse paralelismo todo foi feito para
mostrar que estamos tratando dos interesses da nossa regiäo, não como
Deputado distrital, mas como urn Deputado que representa todo o Estado de

527

Minas Gerais. Muito obrigado.
2a Parte (Ordern do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscricães

0 Sr. Presidente - Näo havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçôes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacào de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscricöes para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Votacäo de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Prosseguimento da Votação do Requerimento n o 9/99, do

Deputado Sargento Rodrigues, em que pede informaçöes ao Governador do
Estado sobre a implementacão ao servidor militar do direito ao adicional de
periculosidade previsto na Emenda a Constituição n o 35/98. A Mesa da
Assernbléia opina pela aprovacão do requerimento corn a Emenda no 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo ernenda. Os Deputados que o
aprovam permanecarn corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão,
a Emenda no i, que recebeu parecer pela aprovacäo. Os Deputados que a
aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, o Requerirnento n o 9/99 corn a Ernenda no i. Oficie-se.

Requerimento no 20/99, do Deputado Rogério Correia, em que solicita as
Secretarias de Educacâo e de Transportes e Obras PUblicas os terrnos do
convênio e o 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, naquele rnuniclpio. A Mesa da
Assernbléia opina pela aprovacão do requerimento na forma do Substitutivo
no 1, que apresenta. Em votaçâo, o Substitutivo n o 1. Os Deputados que o
aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, o Requerimento n o 20/99 na forma do Substitutivo no i.
Oficie-se.

Requerimento n o 21/99, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita ao
Governo do Estado de Minas Gerais o envio a esta Casa de relatório
enumerando os municipios do Node de Minas em débito corn os ôrgãos das
administracães direta e indireta, autarquias e fundaçães. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovaçâo do requerimento corn a Ernenda no 1, que
apresenta. Em votaçào, o requerimento, salvo ernenda. Os Deputados que o
aprovarn permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questâo de Ordern
0 Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que se
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proceda a leitura da emenda.

O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sr. Secretário para
proceder a leitura da Emenda n o 1.

Sr. Secretário (Deputado Antonio Julio) - (- Lê:) "Emenda n° 1: Substitua-se
a expressão Exmo. Sr. Governador Itamar Franco por Secretário Estadual da
Fazenda".

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Em votaçâo, a Emenda n o 1, que
recebeu parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado a
Requerimento no 21/99 corn a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 36/99, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informaçoes acerca dos
pagamentas efetuados pelo Governo do Estado a União referentes ao
contrato que especifica, no perlodo de fevereiro a dezembro de 1998. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votaçäo, a
requerimenta. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n o 43/99, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
encaminhado a Secretaria de Administração pedido de infarmaçOes sobre as
servidores que menciona, designados pelo Governador do Estado para
cargos de Presidéncia ou diretoria de autarquias ou fundacOes, para saber se
eles fazem parte do quadro permanente dos servidores do Estado e, em caso
afirmativo, qual a sua situaçao funcional na data do ato. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovaçáo do requerimento. Em votacâo, a
requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçOo da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião as

vetos as Proposiçoes de Lei n°s 13.930, 13.980, 13.994, 14.053, 14.058 e
14.014, bern coma a veto a Proposiçao de Lei Complementar n o 54, em
virtude da sua apreciaçâo na reuniâo extraordinária realizada ontem, a noite.

Discussão e Votacäo de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento dos Deputados Alberta Pinto

Coelho, Carlos Pimenta, Paula Piau e Hely TarquInio em que solicitam a
alteraçâo da ordem do dia da reunião, de modo que as vetos as ProposicOes
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de Lei n°s 13.880, 13.977, 13.988, 13.990, 14.003, 14.004, 14.006, 14.027,
14.029 e 14.063 sejam apreciados em primeiro lugar, na ordem apontada. Em
votaçäo, a requerimento. Os Deputados que a aprovam permanecam coma
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vatacao, em turno Unico, do Veto Total a Praposiçãa de Lei n° 13.880, que
dispOe sabre o lançamenta de esgatas e de águas residuárias em cursos de
água e dá outras providéncias. A Comissäo Especial opina pela manutencão
do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, pela ordem. Pediria a V. Exa.

que desconsiderasse a lista constante em encaminhamento feito pela
Oposiçào.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai desconsiderar a lista
apresentada.

Em votaçãa, a veto. A Presidência vai submeter a matéria a vataçãa par
escrutInia secreta, nos termos do art. 261, incisa X, combinado cam a inciso II
do art. 263, do Regimenta Interna. Antes, parém, lembra aos Deputadas que
as que desejarem manter a veto deverão vatar "sim" e as que desejarem
rejeitá-lo deverão votar "nâo". A Presidência designa, para atuarem coma
escrutinadores da vataçãa, as Deputados AntOnio Carlos Andrada e José
Milton. Cam a palavra, a Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Depasitam seus votas na urna as seguintes Deputados:
Anderson Adauta - Durval Angelo - Dilzan Melo - Adelino de Carvaiho -

Adelmo Carneira Leão - Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho -
Alvaro Antonio - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - Antonio Julia - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheira - Djalma Diniz - Edson Rezende
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábia Avelar - George
Hilton - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - No José - Joâo Leite - Joäo Paula
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paula Pettersen - Rêmala Aloise - Rogéria Correia - Ronalda
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Sr. Presidente - Recomendo aas escrutinadares que procedam a abertura
da urna e a verificacäo da caincidência do nOmera de sabrecartas cam a de
votantes.
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- Procede-se a conferéncia das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados; foram encontradas na urna 51

sobrecartas. Os nümeros conferem. A Presidëncia solicta aos escrutinadores
que procedam a apuraçào dos votos.

- Procede-se a apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votararn "sirn" 43 Deputados; votararn "nâo" 7

Deputados; houve 1 voto em branco. Portanto está mantido o Veto Total a
Proposiçao de Lei no 13.880. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votaçâo, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei n° 13.977, que
estabelece condicöes para a aquisiçâo de bens móveis por Orgâo ou entidade
da administraçâo ptblica estadual. A Comissão Especial opina pela
man utençäo do veto.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Arnilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, estou aqui para encarninhar a votação do Veto Total a Proposiçao
de Lei n° 13.977, do nosso querido ex-Deputado José Bonifácio. E de enorme
irnportância a questâo que se discute neste momento e é uma homenagem a
presença nesta Casa do Deputado José Bonifácio, que sempre foi urn
ardoroso defensor dos funcionários püblicos de nosso Estado. Cornunico aos
Deputados Estaduais de Minas Gerais que o Governador Itamar Franco
anunciou, ha poucas horas, a sua disposiçào de pagar o 13 0 salário do
funcionalismo püblico em 24 mOdicas parcelas. E a parte referente ao 130
salário da nova gestao será paga de forma diferenciada. Isso significa que o
Governador deve entender que o dinheiro é dele e que o usa da forma que
bern entender.

Em toda a histOria da vida politico-administrativa de Minas Gerais, nunca se
ouviu dizer de rnaior desrespeito ao funcionalismo püblico do que esse que
comete agora o Governador ltamar Franco. Tenho a certeza de que o
conjunto dos Deputados desta Casa, sobretudo aqueles que, como eu, tern
uma longa tradiçao democrática de defesa dos interesses püblicos e do
funcionalismo püblico, e o movimento sindical, ou seja, os representantes dos
trabalhadores do servico pblico de Minas Gerais, não deixaräo passar em
branco essa manifestaçao de chacota, de desrespeito e de deboche do
Governador Itamar Franco para corn seus interesses, parcelando em 24
meses o que é devido imediatarnente. E preciso lembrarmos que o
compromisso de pagar o 13 0 salário não é do Governador Eduardo Azeredo,
nern do Governador Itamar Franco, é urn compromisso do Chefe do Estado,
ou seja, do Governador de Minas Gerais. A prova maior de que esse
pagamento é devido é que o primeiro escalão da administraço passada,
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incluindo todos os Secretários de Estado, o Governador e o Vice-Governador,
receberam prontamente o pagamento do 13 1 salário. Esse é urn
reconhecimento, por parte do Governador ltamar Franco, de que deve ao
funcionalisrno esse pagamento. Mas ele inverte a ordem. Se fosse o
Governador Eduardo Azeredo, como sempre fez, os ültimos a receber seriam
aqueles do primeiro escalão, inclusive a sua prOpria pessoa. Mas o
Governador ltamar Franco inverte a iOgica do bom-senso, da sensatez e da
justica social e paga, em primeiro lugar, o Governador que sai, os Secretários
que saern e pagará, em 24 meses, o funcionalismo pUblico.

Tenho a certeza de que as Lideranças do funcionalismo não ficaräo
caladas, porque tern compromisso corn todos os seus representados. Os
Deputados que tern compromisso corn o funcionalismo tambérn estarâo aqui,
na tribuna da Assembléia, para defender os interesses deles e para näo
permitir que esse Governador, mais uma vez, cometa urn crime contra os
interesses dos nossos trabaihadores, dos nossos funcionérios piblicos e
corneta urn ato de desrespeito, que, evidentemente, náo faz justiça a
honradez, a seriedade e ao trabalho de todos os funcionários pUblicos de
nosso Estado.

Estou certo, portanto, e digo isso mais uma vez em homenagem ao autor
desse projeto, o Deputado José Bonifácio, e a todos aqueles que sempre
defenderam Os interesses dos funcionários püblicos. Näo é possIvel, não
podemos aceitar, temos de exigir o pronto e imediato pagamento do 13°
salário aos funcionários püblicos do Estado de Minas Gerais, porque esse
dinheiro lhes é devido, não pelo Governador Eduardo Azeredo, nern pelo
Governador Itamar Franco, mas é devido pelo Governo de Minas Gerais, seja
quem for a pessoa que estiver a frente dele, neste momento. A isso
estaremos atentos, para denunciar, a cada mornento, o ato por que o
Governador quiser desrespeitar os funcionarios pUblicos. Era o que tinha que
d izer.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen - Quero parabenizar a inteligência do nobre

colega Deputado Amilcar Martins. Essas intervencöes, na hora oportuna, são
mais do que necessárias. Mas quero lembrar ao nobre Deputado que esse
131 salário não e, na realidade, dIvida do Governador Itamar Franco, mas sim
do Governo anterior. 0 mais sério não é o Governador Itamar Franco dizer
que quer e que pode, pois seu caixa continua vazio, pagar o 13 1 salário, hoje,
em 24 meses - sendo que, amanhã, poderá pagar em 12 meses, dependendo
do fluxo de caixa e da arrecadação -, mas sim o fato de, nesse curto perlodo
de tempo, Deputados esquecerem-se do desrespeito do ex-Governador
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Eduardo Azeredo para corn o funcionalismo, pois, na época, ele fez
antecipaçâo de receita, corno todos sabem, de R$109.000000,00 para pagar
o 131 salário do funcionalisrno. 0 que fez o ex-Governador? Usou o dinheiro
do 130 salário do funcionalismo para pagar os empreiteiros de Minas, corno foi
denunciado anteriormente por mirn e por diversos parlamentares. Náo é justo
urn Deputado da envergadura do Deputado Amilcar Martins, corn sua
inteligéncia, expressar-se secamente a respeito de urn Governador que tenta
irnpor o acerto ao Estado, que pegou enferrujado, distorcido pelos
desgovernos que tivemos no Estado. Nâo é dessa forma que iremos resolver
o problema do 130 salário. Hoje, o Governador teve a coragem, a educacao e
a elegància para dizer que pagará o 13 0 salário em 24 meses, podendo,
arnanhâ, faz&-Io ern rnenos meses, pois a atual situacâo irnpöe isso. Temos
que procurar nos nivelar dentro de urna realidade, não procurando
desconhecer urn passado curto, pois isso faz corn que se obscureçarn as
inteligências deste parlamento. Não é justo o Deputado dirigir essas crIticas a
urn Governador sério, porque sabemos que seu procedimento foi sério ao
decretar a rnoratOria. Ele não teve condiçoes de pagar, mas teve a coragern
de dizê-lo, ainda que mal interpretado. Ele tern a coragern de querer pagar,
mas na hora em que tiver as devidas condiçöes. Tenho a certeza de que
nosso Governador do Estado Itarnar Franco está mais ansioso do que todos
nós em solucionar de vez esse problerna do 13 0 salário. E tenho a certeza,
também, de que, em urn futuro prOximo, irernos resolver esse problema, pois
essa é a vontade do nosso Governador ern relação ao funcionalisrno do
nosso Estado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia avisa aos Deputados que foi
condescendente corn os dois oradores que fizeram uso da palavra, porém
não vai permitir que o encaminharnento seja feito se não se ativer ao
processo de votação ou ao assunto de votaçäo. Não o perrnitirá de agora em
diante.

Questo de Ordem
o Deputado Paulo Pettersen - Procurei rnanter-me nas divisas do

Regimento Interno, rnas como ele extrapobou e achei que injustiçado fomos,
também segui o mesmo caminho. Entào, V. Exa. procure evitar que isso
aconteça, porque näo quero incorrer no mesmo erro que nosso ilustre e
inteligente Deputado Arnilcar Martins.

o Sr. Presidente - Por isso rnesmo, a Presidéncia, usando o critério da
justiça, permitiu que V. Exa. falasse.

Em votação, o veto. Corn a palavra, o Sr. Secretário para proceder a
chamada dos Deputados.
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o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - ( - Faz a charnada.)
- Depositarn seus votos na urna os seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelrno

Carneiro Leão - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antonio - AmbrOsio Pinto - Arnilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - AntOnio Julio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Christiano Canédo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - Joäo Paulo - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

0 Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que verifiquern se ha
coincidéncia do nürnero de votantes corn o nUrnero de sobrecartas (- Pausa.).

- Procede-se a conferéncia das sobrecartas.
0 Sr. Presidente - Votararn 46 Deputados. Foram encontradas na urna 46

sobrecartas. Os nUmeros conferem. Solicitamos aos escrutinadores que
procedam a apuraçäo dos votos. (- Pausa.).

- Procede-se a apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 4 Deputados; votaram "não" 42

Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Total a Proposiçao de Lei n°
13.977. A promulgação.

Votacäo, em turno Unico, do Veto a Proposiçäo de Lei n° 13.988, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de Campina Verde o
imOvel que especifica. A Comissäo Especial opina pela rejeicão do veto. Em
votaçâo, o veto. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder A charnada
dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - ( - Faz a chamada.)
- Depositarn seus votos na urna os seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto
- Arnilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Julio -
Antonio Roberto - Arlen Santiago - César de Mesquita - Christiano Canédo -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Irani Barbosa -
Ivo José - Joäo Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Fernando - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto
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Godinho - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiäo Costa -
Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que verifiquem se ha
coincidéncia do ntmero de votantes corn o nümero de sobrecartas. (- Pausa.)

- Procede-se a conferéncia das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas na urna 43

sobrecartas. Os nümeros conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam a apuraçäo dos votos.

- Procede-se a apuraçào dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'näo" 42 Deputados; houve 1 voto em branco,

perfazendo urn total de 43 votantes. Está, portanto, rejeitado o Veto Total a
Proposiçao de Lei no no 13.988. A prornulgaçáo.

Votacão, em turno Unico, do Veto total a Proposição de Lei n o 13.990, que
estabelece normas para o abate de animals destinados ao consumo e dá
outras providências. A Cornissão Especial opina pela manutençäo do veto.
Em votação. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário - ( - Faz a charnada.)
- Depositarn seus votos na urna os seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leäo - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antãnio - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Hermeto
- Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqulnio - Irani Barbosa - lvo José - Joao Leite - João Paulo - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lam - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastiáo Costa.

O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que verifiquem a coincidência
do nUmero de sobrecartas corn o nUmero de votantes.

- Procede-se a conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados. Foram encontradas na urna 45

sobrecartas. Os nUmeros conferem. Solicitamos aos escrutinadores que
procedam a apuração dos votos.

- Procede-se a apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 44 Deputados; votou 'não" 1 Deputado.

Está, portanto, mantido o Veto Total 6 Proposição de Lei n° 13.990. Oficie-se
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ao Governador do Estado.
Votacão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposicao de Lei n o 14.003,

que dispoe sobre a cornposiçáo da frota oficial de veiculos do Estado e
estabelece incentivo fiscal. A Cornissão Especial opina pela manutenção do
veto. Em votação. Corn a palavra, a Sr. Secretário, para proceder a chamada
dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Goncalves) - ( - Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna Os seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
AntOnio - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - Antonio JUlio - Arlen Santiago - Carlos Pirnenta - César de
Mesquita - Christiano Canêdo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende
- Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Joáo Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiáo Costa -
Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Recornendo aos escrutinadores que verifiquem a
coincidência do nUmero de votantes corn o de sobrecartas.

- Procede-se a conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votararn 52 Deputados. Foram encontradas na urna 52

sobrecartas. Os nUmeros conferem. Solicito aos escrutinadores que
procedam a apuraçao dos votos.

- Procede-se a apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Está, portanto, mantido a

Veto Parcial a Proposicäo de Lei n° 14.003. Oficie-se ac, Governador do
Estado.

Votacão, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçäo de Lei n o 14.006, que
autoriza a Poder Executivo a doar a APAE de Sacramento o imôvel que
especifica. A Comissâo Especial opina pela rejeiçäo do veto. Corn a palavra,
a Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzan Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leão - AIlton Vilela - Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho - Alvaro



w

536
Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - AntOnio Julio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Christiano Canêdo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende
- Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Irani
Barbosa - Ivo José - João Leite - Joâo Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastio Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedarn a
abertura da urna e a verificacão da coincidência do nümero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a conferëricia das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 54 Deputados. Foram encontradas na urna 54

sobrecartas. Os nürneros conferem. A Presidéncia solicita aos escrutinadores
que procedam a apuraçao dos votos.

- Procede-se a apuracáo dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 53 Deputados; votou "sim" 1 Deputado.

Portanto, está rejeitado o Veto Total a Proposicão de Lei n o 14.006. A
promulgacão.

Votacâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposição de Lei n o 14.027, que
altera o § 10 do art. 19 da Lei no 9.381, de 18/12/86, que institui o quadro de
pessoal das unidades estaduais de ensino e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutençâo do veto. Em votacão. Corn a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a charnada.)
- Depositam seus votos na urna Os seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho

Silveira - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto
- AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - César de Mesquita - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely TarquInio - Irani Barbosa - lvo José - Joâo Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -

537

Sebastião Costa - Wanderley Avila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a

abertura da urna e a verificacao da coincidéncia do ntirnero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas na urna 45

sobrecartas. Os ncimeros conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam a apuraçâo dos votos.

- Procede-se a apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; votaram "não" 2

Deputados. Portanto, está mantido o Veto Total a Proposicão de Lei no
14.027. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votacão, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei n o 14.029, que
autoriza o Poder Executivo a doar a entidade Assisténcia Social Sâo Judas
Tadeu, no Municipio de Uberaba, a irnável que especifica. A Comissâo
Especial opina pela rejeição do veto. Corn a palavra, a Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho

Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrosia Pinto
- Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Julio -
Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Christiano Canêdo -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeta - Elmo Braz - Ermana Batista - Glycan Terra Pinto - Hely TarquInio -
Irani Barbasa - João Leite - Joâo Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Marcelo
Goncalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinha -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêrnolo Aloise - Rogéria Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargenta Rodrigues - Sebastiâo Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Recornendo aos escrutinadores que procedam a
abertura da urna e a verificacâo da coincidência do nUrnero de sobrecartas
corn a de vatantes.

- Procede-se a conferéncia das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputadas; foram encontradas na urna 51

sobrecartas. Os nümeros conferem. A Presidéncia solicita aos escrutinadares
que procedam a apuraçáo dos vatos.

- Procede-se a apuracáa dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "näo" 51 Deputados. Está, portanto, rejeitado 0

Veto Total a Proposição de Lei no 14.029. A prornuigaçäo.
Votaçao, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposição de Lei no 14.063,

que dispoe sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos e dá outras
providéncias. A Comissâo Especial opina pela manutençáo do veto. Corn a
paiavra, o Sr. Secretário, para proceder a charnada dos Deputados.

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho

Silveira - Aliton Viieia - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio -
Arnbrósjo Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canëdo - Dinis Pinheiro - Djairna Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Daladier - Eduardo Herrneto - Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra
Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - Joào Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Ronaido
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a
verificação do nUmero de sobrecartas corn o de votantes.

- Procede-se a conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados. Foram encontradas na urna 51

sobrecartas. Os nümeros conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam a apuraçâo dos votos.

- Procede-se a apuracão dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 51 Deputados. Está, portanto, mantido o

Veto Parcial a Proposiçao de Lei n o 14.063. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Questão de Ordern
O Deputado Marcelo Goncaives - Sr. Presidente, verificando, de piano, a

inexisténcia de "quorum" para continuaçäo dos trabaihos, peco o
encerramento desta reuniâo.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum' para a continuaçäo dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, as 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhà, dia 16, as
9 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 16/4/99
Presidência do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira

Surnário: Comparecimento - Faita de "quorum".
Comparecirnento

- Corn parecem as Deputados:
Antonio Andrade - Dinis Pinheiro - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - Ivo

José - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Marco Regis -
Mauro Lobo.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - As 9h15min, a iista

de cornparecimento não registra a existência de nürnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniäo, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 19, as 20 horas.

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia aito de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes Os Deputados Edson
Rezende, César de Mesquita, Carlos Pimenta e Christiano Canédo, membros
da supracitada Comissäo. Presente, também, a Deputado Arlen Santiago.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende,
declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovacäo de requerirnento do
Deputado César de Mesquita, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a
qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissäo
presentes. Ato continua, a Presidente lê o ofIcio do Corregedor da ALEMG,
Deputado AntOnio Julio, tratando da necessidade de adoçao de medidas de
seguranca. Prosseguinda, a Presidente distribui ao Deputado Carlos Pimenta

2 o Prajeta de Lei no 104/99, de autoria do Deputada Joäo Batista de Oliveira, e
ao Deputada Christiano Canêdo a Projeto de Lei no 59/99, de autoria do
Deputada Joâo Leite. A seguir, a Presidente passa a discussâo e a votacao

E de proposiçOes que dispensam a apreciaçào do Plenário da Assembléla. A
0 Presidência subrnete a votação, cada urn por sua vez, Os Requerirnentas n°s
0 93 e 116/99, as quais sào aprovados. A seguir, o Presidente passa a
E discussäo e a vatação de proposicOes da Comissâo. 0 Deputado Arlen

Santiago apresenta dois requerimentos. No primeira solicita seja
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, pedido de auditoria na
Prefeitura Municipal de Montes Ciaros, corn a finalidade de apurar possIveis
irregularidades e desvios ocorridos na apiicacãa dos recursos financeiros
recebidos pelo SUS. No segundo, soiicita seja encaminhado ao Tribunal de
Contas do Estado, pedido de auditoria na Prefeitura Municipal de Montes
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Claros, corn a finalidade de apurar possIveis irregularidades e desvios
ocorridos na Tomada de Preços n° 13/98, homologada pelo Prefeito em
31/8/98, para aquisicão de leite, a fim de atender ao Programa "Leite e
Saüde". 0 Deputado Carlos Pimenta requer seja feito apelo ao Secretário de
Estado da Saüde para que sejam aumentados Os tetos de recursos do SUS
destinados a Montes Claros, bern como sejam criados mecanismos para
agilizar o deficit de recursos motivado pela mudança da forma de gestão
ocorrida naquele municIpio no final do ano de 1998. Submetidas a votacâo,
cada uma por sua vez, sáo as matérias aprovadas. Prosseguindo, o
Deputado Edson Rezende passa a Presidência ao Deputado César de
Mesquita para apresentar requerimento de sua autoria. 0 Deputado Edson
Rezende apresenta requerimento convidando para participar da audiência
piblica sobre consórcios intermunicipais de saUde os Presidentes das
Diretorias Regionais de Saüde, o Secretário de Estado da Satide, Sr. Mozart
Oliveira JUnior, membro do COSENS, o Secretário Municipal de SaUde de
Betim, os Conselheiros do Tribunal de Contas e o Sr. Agenor Augusto
Montandon, Vereador a Câmara Municipal de Araxá. Colocado em votacão, é
este requerimento aprovado. Ao retomar a Presidéncia, o Deputado Edson
Rezende informa que a reuniäo tern por finalidade ouvir o Sr. Eduardo Avelino
Pereira, Secretário Municipal de SaUde de Montes Claros, sobre a dIvida do
SUS corn o MunicIpio de Montes Claros, tendo em vista a mudanca de gestão
assumida por ele no final de 1998. A Presidéncia passa a palavra ao
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerirnento que motivou o convite. A
seguir, o Sr. Eduardo Avelino Pereira faz a sua exposiçäo. Participam dos
debates todos os parlamentares presentes. Prosseguindo, o Presidente passa

2a parte da reunião recebendo o Vereador Antonio Guerreiro, da Câmara
Municipal de Montes Claros, o Sr. Roberto Coelho Ferreira, membro do
Conseiho Municipal de SaUde da Prefeitura de Montes Claros, e Sr. Marco
Antonio de Souza, representante da CUT, para discutir os possIveis desvios
na aplicação das verbas recebidas do SUS pela Prefeitura Municipal de
Montes Claros. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado Arlen Santiago,
autor do requerimento que motivou o convite. A Presidência passa a palavra
aos convidados pela ordem acima mencionada. Participam dos debates todos
os convidados e parlarnentares presentes, conforme consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlarnentares, convoca os rnembros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das Comissães, 15 de abril de 1999.
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Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita - Adelmo Carneiro Leào -

Christiano Canëdo - Carlos Pimenta.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS

As dez horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dinis Pinheiro, Paulo
Piau, Rogerio Correia, Dimas Rodrigues, George Hilton, Mauro Lobo e Alvaro
AntOnio, membros da supracitada Comissão. Registra-se tambérn a presença
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reuniäo e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Rogério Correia, 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 reuniâo
e ouvir o Dr. Manoel da Silva Costa JUnior, Secretário do Planejamento e
Coordenacão Geral, que ira prestar esclarecirnentos sobre a destinaçâo dos
recursos pertencentes aos Fundos Estaduais, e convida-o a tomar assento a
mesa dos trabalhos. 0 Presidente registra a presenca dos Srs. Luiz Carlos
Pereira Guilherme, Gerente do Departamento de Fundos de Desenvolvimento
do BDMG, Cláudio de Paiva Ferreira, Diretor-Superintendente de
lndustrialização da Secretaria da IndUstria e Comércio, e Otaviano Lage,
assessor do Sr. Manoel da Silva Costa JUnior. Corn a palavra, o convidado
faz a sua exposicão e em seguida é questionado pelos Deputados Rogério
Correia, Dimas Rodrigues, Alvaro Antonio, Mauro Lobo, Paulo Piau, George
Hilton e Dinis Pinheiro. Também prestarn alguns esclarecimentos os Srs. Luiz
Carlos Pereira Guilherme e Cláudio de Paiva Ferreira. A Presidência
agradece a participacão do Sr. Manoel da Silva Costa JUnior, Secretário de
Estado do Planejarnento e Coordenação Gera[, e seus assessores, pelos
subsIdios prestados a Comissâo e suspende a reuniäo por cinco rninutos para
que os parlamentares possam se despedir do convidado. Reabertos os
trabaihos, a Presidência passa a fase de discussão e votação de proposiçOes
da Comissäo. 0 Deputado Rogério Correia, corn a palavra, apresenta dois
requerimentos, nos quais solicita sejam convocados os Srs. MurIlio Hingel,
Secretário da Educaçao, para prestar esclarecimentos quanto a aplicação dos
recursos do FUNDEF e Manoel Costa, Secretário de Planejamento e
Coordenacão Geral, para repassar a esta CPI os resultados parcial e final da
auditoria requerida por aquela Secretaria ao Tribunal de Contas do Estado. 0
Deputado Mauro Lobo apresenta requerimento solicitando seja convidado o
Sr. Marcos Pessoa, ex-Presidente do BDMG, para prestar esclarecirnentos a
esta CPI. 0 Deputado Paulo Piau apresenta requerirnento solicitando seja
convocado o Sr. Marcos Pestana, ex-Secretário de Planejamento e
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Coordenação Geral, para prestar esciarecimentos a Comissãa. Colocados em
votacão, cada urn par sua vez, são as quatra requerimentas apravadas. A
Presidência infarma que a inteira tear desta reunião cansta rias notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlarnentares, canvaca as membras da Camissãa para a
próxima reunião ardinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhas.

Sala das Camissöes, 15 de abril de 1999.
Dm15 Pinheiro, Presidente - Dimas Rodrigues - Ragéria Correia - Alvaro

Antãnia - George Hilton - Paula Piau - Mauro Lobo.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIcAO E

JUSTIA
As quinze haras do dia treze de abril de mil novecentas e naverita e nave,

comparecem na Sala das Comissöes as Deputadas Ermana Batista, Adelmo
Carneira Leãa, Agastinha Silveira, Eduardo Daladier e Paula Piau, membros
da supracitada Comissãa. Havendo nümera regimental, a Presidente,
Deputada Ermana Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputada Agastinho Silveira, dispensa a
leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par apravada e subscrita
pelas membros presentes. 0 Presidente mnforma que a reuniãa se destina a
apreciar matéria constante na pauta e acusa a recebimento das praposicöes
a seguir relacionadas, para as quais designou as seguintes relatores: Prajeta
de Let no 197/99 e Projeta de Let Complementar no 6/99 (Deputada Adelmo
Carneira Leão); Prajeta de Let no 201/99 e Prajeta de Let Complementar no
7/99 (Deputado Paulo Piau); Prajetas de Let n os 195 e 196/99 (Deputada
Eduardo Daladier); 199/99 (Deputada Antonio JUlia); 198 e 200/99 (Deputado
Agostinho Silveira). A seguir, passa-se a fase de discussão e votacão de
pareceres sabre praposicOes sujeitas a apreciacãa do Plenária. Submetidas a
discussão e vataçãa, cada urn par sua vez, são apravadas as pareceres que
concluem pela canstitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Prajetas de Let no 67/99 (relator: Deputada Agastinha Silveira); 154 e 147/99
(relator: Deputado Paula Piau); 157/99 cam a Emenda n°1 e 150/99 na forma
do Substitutiva n°1 (relator: Deputado Adelmo Carneira Leaa); 118/99 na
forma do Substitutiva n°1 (relator: redistribulda ao Deputada Eduardo
Daladier) e 148/99 (relator: redistribuido aa Deputado Ermano Batista). 0
Projeta de Let no 69/99, que recebeu parecer concluinda par sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e a Prajeta de Let n o 127/99,
que recebeu parecer cancluinda par sua incanstitucianalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, tiveram sua discussäa adiada em virtude de apravacão de
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requerimenta. Os Projetas de Let n
os 27, 149 e 160/99, que receberam

pareceres concluindo par sua incanstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, tiveram sua discussãa adiada em virtude de pedidos de vista
deferidos pela Presidéncia. Os Projetas de Lei n

os 89, 126, 142, 143, 151, 152
e 194/99, e a Prajeta de Let Complementar no 2/99 tiveram sua aprectaçãa
adiada atendenda a pedida de praza pelas relatores. 0 Prajeta de Let no
140/99 e retirada de pauta em virtude de apravacãa de requerimenta do
Deputado Agostinho Silveira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convaca as membras da Camissão
para a próxima reuniãa ordinária, determtna a lavratura da ata e encerra as
trabal has.

Sala das ComissOes, 15 de abril de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Paula Piau - Agastinha Silveira - Ragerto

Correia - Eduardo Daladier.
ATA DA i a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS
HUMANOS, DE ADMINISTRAcAO PUBLICA E DE FISCALIZAcAO

HNANCEIRA E ORcAMENTARIA
As qutnze horas e quarenta e cinca minutas do dia quatarze de abril de mil

novecentas e noventa e nave, comparecem na Sala das CamissOeS as
Deputados Jaão Leite, Dalma Ribeiro Silva, Maria Tereza Lara e Sargento
Rodrigues, membras da Comissãa de Direitas Humanas; Jorge Eduardo de
Oliveira, José Alves Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Dalma Ribeiro Silva
e Sebastiãa Costa (substituinda este ao Deputado Sebastião Navarro Vteira,
par indicacãa da Liderança do PFL), membros da Camissão de Administraçãa
PUblica; Marcia Cunha, Mauro Lobo, Arlen Santiago, Miguel Martini e Rogéria
Correia, membros da Comissãa de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária.
Presentes também as Deputados Cabo Morais, Edson Rezende, Paulo
Pettersen e Paula Piau. Havendo nOmera regimental, a Presidente, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e informa que nãa ha ata
a ser lida par se tratar da primeira reunião conjunta destas ComissOes. A
Presidência informa que a presente reuniãa tern par finalidade apreciar em 10

turna a Prajeta de Lei no 182/99, de autaria do Governador do Estado, que
dispOe sabre a readmissãa e a reforma disciplinar de praças excluidas da
PMMG e informa que foram designadas relatores da matéria as Deputados
João Leite, pela Camissão de Direitos Humanos, Arlen Santiago, pela
Comissão de Adminstraçãa PUblica, e Marcia Cunha, relator pela Comissãa
de Fiscalizaçãa Financeira e Orçamentárta. A seguir, a Deputado João Leite
solicita a palavra e apresenta requerimento em que solicita sejam convidados
a Sr. Carlos VItor Muzzi, Presidente da comissãa especial encarregada de
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avaliar a situacão dos exciuldos da Poilcia Militar, o Presidente do Centro
Social de Cabos e Soldados da Policia Militar de Minas Gerais, o
Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais, urn diretor da
Coordenacao Sindical dos Servidores Püblicos de Minas Gerais, urn
representante da Coordenadoria de Defesa dos Direitos Hurnanos da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Procurador de Justiça junto ao
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o Presidente o IPSM, o Presidente
do Clube dos Oficiais, corn a finalidade de debaterem o Projeto de Lei no
182199. Na fase de votaçao do requerimento, usarn a palavra para
encaminhar a votacao os Deputados Rogério Correia, João Leite, Márcio
Cunha, Miguel Martini, Sargento Rodrigues, Maria Tereza Lara e Mauro Lobo.
Fazern uso da palavra pela ordem Os Deputados Cabo Morais, Paulo
Pettersen e João Leite, conforme consta nas notas taquigráficas. Colocado
em votaçào, é o requerirnento rejeitado, sendo votos vencidos os Deputados
João Leite, Miguel Martini e Mauro Lobo. Os Deputados Miguel Martini e
Maria Tereza Lara usarn a palavra para declaracão de voto. Prosseguindo, o
Presidente indaga ao relator, Deputado João Leite, se está em condicöes de
emitir seu parecer no ãrnbito da Cornissâo de Direitos Hurnanos. Este solicita
prazo regimental, o qual é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidëncia agradece a presenca dos parlamentares, faz
convocacão para a próxima reunião conjunta, conforrne edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 15 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Maria Tereza Lara -

Antonio Andrade - Eduardo Daladier - João Leite - Mauro Lobo - Sargento
Rodrigues - Glycon Terra Pinto - Rogério Correia - Marcelo Gonçalves - Arlen
Santiago.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 27/99

Comissão de Constituiçäo e Justica
Relatório

De autoria conjunta dos Deputados Rogerio Correia e Maria José Haueisen,
o projeto em tela institui a Certidâo Negativa de Débito Arnbiental - CNDA -,
determina sua exigência nas licitacoes e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/99, a proposição foi distribulda
as Comissöes de Constituicão e Justica, de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e de Fiscalização Firianceira e Orçamentária, para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regirnento Interno, cumpre-nos examinar
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os aspectos juridico, constitucional e legal da matéria.
Fundamentação

A razào de ser da instituicâo da Certidão Negativa de Débito Ambiental,
objeto da proposiçào em exame, é impedir que, nas licitaçöes pUblicas para
fins de contratacão de obras e servicos afins, a cargo dos poderes püblicos
estaduais, o licitante, pessoa fIsica ou jurIdica, que não apresentar a CNDA
seja considerado habilitado para participar da Iicitaçäo.

A CNDA somente será expedida quando a pessoa fisica ou juridica não
tiver sido punida corn multa ou suspensão de atividades, sancöes estas
aplicadas corn base na legislacão de meio ambiente. Nesse passo, o licitante
sobre o qual incidam tais penalidades ficará impossibilitado de estabelecer
vinculo corn a administraçâo püblica em decorréncia de licitaçâo aberta pelo
Estado para aquisição de bens, realização de obras ou prestacäo de serviços,
pelo prazo a ser fixado no regularnento da lei.

Nâo obstante reconhecermos que a medida preconizada no projeto é
meritória, ao compelir os administrados a se conduzirern de forma a näo
ocasionar danos ao rneio ambiente, a proposicão ofende o ordenamento
ju rid ico-constitucional, como demonstrarernos ao longo deste parecer.

Nos Estados que adotarn o modelo federativo, a competência dos entes
politicos está normalmente preestabelecida em suas Cartas Magnas.

Os arts. 10 e 18 da Constituicão Federal dispöem que a organizacâo
politico-administrativa da RepUblica Federativa brasileira compreende a
Uniäo, os Estados, Os Municipios e o Distrito Federal, todos autônomos. Vê-
se, pois, que a autonornia - capacidade de organizacâo politico-administratiVa
- das unidades componentes do Estado Federal brasileiro tern suas limitaçöes
previamente definidas no prOprio texto da Carta Magna.

Segundo estabelece o art. 22, XXVI, da Lei Maior, a Uniäo, em caráter
privativo, compete legislar sobre "normas gerais de licitaçäo e contratacäo,
em todas as modalidades, para a administracão pUblica direta e indireta,
incluldas as fundaçöes instituldas e mantidas pelo poder ptblico, nas diversas
esferas de governo, e empresas sob seu controle." E o art. 37, XXI, desse
mesmo texto legal prescreve norma segundo a qual a administraçâo püblica
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da Uniäo, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, obedecerá, nos processos
IicitatOrios, ao princIpio da isonomia, para assegurar a todos os concorrentes
igualdade de condiçães no certame. A Carta Magna dispãe, ainda, que o
processo de licitaçâo somente poderá exigir dos interessados qualificacão
técnica e econôrnica indispensáveis a garantia do cumprimento das
obrigacães assumidas junto ao Poder PUblico.
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Essa regra é complementada, ainda, pela norma constante do art. 195, § 30,

da Carta Major, que reza, textualmente:
"Art. 195 - ......................
§ 30 - A pessoa juridica em débito corn o sistema de seguridade social,

como estabelecido em lei, não poderá contratar corn o Poder Püblico nem
dele receber benefIcios ou incentivos fiscais ou crediticios".

No uso da competêncja constitucionalmente conferida ao Poder PLThlico
Federal, a Uniào editou a Lei n o 8.666, de 21/6/93, que veicula as normas
gerais sobre licitaçoes e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, ate mesmo os de publicidade, compras, alienaçoes e locaçöes no
ãmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.

Segundo o inciso I do § 1° do art. 3 0 dessa lei, é vedado aos agentes
püblicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacão de
licitação, cláusulas ou condiçoes que comprornetam, restrinjam ou frustrem
seu caráter competitivo e estabeleçam preferéncias ou distinçöes em razão
da naturalidade, da sede ou do domicIlio dos licitantes, ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o especIfico objeto do contrato.
A licitaçâo destina-se a garantir a observância do princIpio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a adrninistraçâo.

Sobre esse terna, consideramos relevante citar os itens 1 e 2 da Ementa de
1988 do Superior Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança n° 5779/DF
(98/0026226-1), em que foi relator o Ministro José Delgado, que teve seu voto
acorn panhado pela unanimidade de seus pares:

"1 - A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não
deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuizo a
administração e aos interessados no certame, é de todo conveniente que
compareça a disputa o major nt:imero possIvel de interessados, para que a
proposta mais vantajosa seja encontrada em urn universo mais amplo.

2 - 0 ordenamento jurIdico regulador da licitaçäo não prestigia decisão
assumida pela Cornissâo de Licitação que inabilita concorrente corn base em
circunstància impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato,
fazendo exigência sem conteüdo de repercussào para a configuracao de
habilitaçâo juridica, da qualificaçao técnica, da capacidade econOmico-
financeira e da regularidade fiscal".

Para habilitaçao de interessados em processo licitatório, a referida lei
federal de normas gerais preceitua, no art. 27, que a documentaçào será
baseada, exclusivamente, em habilitação juridica, qualificaçâo técnica,
qualificaçäo econômico-financeira e regularidade fiscal. Nos artigos
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subseqüentes, n°s 28 a 31, o legislador fez o detalhamento exaustivo de cada
documento exigido, conforme a sua natureza. Ou seja, a documentação para
fins de habilitaçào se restringe docurnentos relacionados na mencionada lei
federal, configurando, portanto, ofensa ao ordenamento jurIdico a exigência,
por parte do poder pUblico, de outras modalidades de cornprovação
documental que não as previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

Em sua obra "Normas Gerais no Estatuto das Licitaçöes e Contratos
Administrativos" (Ed. Revista dos Tribunais, 1991, pág. 60), a Professora
Titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade
Católica de Salvador, Alice Gonzalez Borges, diz o seguinte, quando analisa o
art. 214, XI, da Constituição da Bahia, de 1996, que condiciona a participacäo
em licitacâo ao cumprimento da legislaçäo ambiental:

"A Constituiçào da Bahia, em seu art. 214, inciso Xl, também
desenvolvendo princIpio constitucional (art. 225 da Constitui(;äo Federal de
1988), condiciona a participaçâo em Iicitaçoes ao cumprimento da legislaçäo
ambiental, certificado pelos Orgãos competentes.

Não nos parece válido tal acréscimo na Constituiçao baiana, porque não se
trata, por mais importante que seja a preservacão do meio arnbiente, de
exigência 'indispensável a garantia do cumprimento das obrigacoes', como
quer a Constituiçâo Federal (art. 37, inciso XXI). Outras sançöes
administrativas haverá, como recomenda a Carta Magna, que näo se
choquem frontalmente corn outro de seus dispositivos".

Esposam a mesma tese a adrninistrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro e
outros, na obra "Temas Polémicos sobre Licitaçoes e Contratos" (2a edicâo,
Malheiros Editores, 1995, pág. 31). Segundo essa obra, "nesse tema da
habilitaçäo é que tern aplicaçao a norma, já referida, do art. 37, inciso XXI, "in
fine", da Constituiçâo, que somente permite, na licitacao, 'as exigéncias de
qualificacao técnica e econôrnica indispensáveis a garantia do cumprirnento
das obrigacaes'. lsso quer dizer que se for feita exigência de documentaco
que não tenha nenhuma relacäo corn o objeto do contrato, ou que seja inütil
ou irrelevante para o tipo de contrato a ser celebrado, ela serã
inconstitucional. 0 objetivo da norma é evidente: o de evitar que

E documentaçao inütil aos objetivos do contrato afaste possiveis interessados".
U,
	 A bern da verdade, o legislador infraconstitucional federal deu a maior

-o ênfase possIvel ao princIpio da igualdade e da universalidade da licitaçäo
0 consubstanciado no art. 37, XXI, da Carta Magna, para que haja urn nümero

bern amplo de interessados concorrendo nos processos Iicitatórios e o poder
püblico tenha maiores possibilidades de escolher a proposta mais vantajosa
para a administracão pUblica, enfim, para a coletividade. Isso porque, quanto
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mais se exige dos licitantes. mais difIcil se torna conseguir o ntimero desejado
de candidatos.

Como ja observamos neste parecer, a legislaçào federal de licitacäo exige
para a habilitaçäo o atendimento do requisito da regularidade fiscal, que não
significa, necessariamente, quitaçâo. A Fazenda PUblica, no caso, atestará se
o interessado em participar de licitação atende as exigências do fisco.

Nesse particular, cumpre-nos salientar a disposto no art. 2 0 da Lei Federal
n o 6.830, de 22/9/80, que dispoe sabre a cabrança judicial da Divida Ativa da
Fazenda PUblica, e no art. 39, § 2°, da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que
estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboraçâo e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municipias e do Distrito
Federal.

A dIvida ativa regularmente inscrita e que goza de presunção de certeza e
liquidez, nos termos da legislaçâo citada, corresponde a crédito da Fazenda
Püblica de natureza tributária, proveniente de obrigaçâo legal relativa a
tributos e respectivos adicionais e multas, assim coma as dernais créditas da
Fazenda Püblica provenientes de empréstimas compulsOrios, contribuiçoes
estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, faros
laudémios, aluguéis, ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de
serviços prestados por estabelecimentos püblicos, indenizaçoes, repasicöes,
restituiçães, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bern coma
as créditos decorrentes de obrigaçaes em moeda estrangeira, de sub-
rogacão de hipoteca, fiança, aval au autra garantia, de contratas em geral ou
de autras obrigaçães legais.

Percebe-se, portanta, com base nesse canceito ampla de divida ativa, que
o objetivo de instituir a Certidào Negativa de Débito Ambiental para tal
finalidade ja está parcialmente alcançado, na medida em que as multas
ambientais não adimplidas podem ser inscritas coma crédito da Fazenda
Piblica. Nesse sentido, a art. 1 0 do Decreto Estadual n o 24.855, de 8/8/85,
preceitua que a débito proveniente de multa aplicada par infraçâo de norma
de proteçäo, conservacào e meihoria do meio ambiente, de que trata a Lei no
7.772, de 8/9/80, será inscrita em divida ativa, para cobrança judicial nas
hipOteses que especifica.

Por fim, cumpre-nos esclarecer que a poder püblico já dispãe de urn arnplo
arsenal juridico para compelir as administrados ao cumprirnento das
obrigaçöes de natureza ambiental. Entre esses instrumentos, ternos a sisterna
de licenciamento ambiental para as atividades efetiva ou potencialmente
poluidaras bern coma a Lei Federal no 6.938,de 1981, que estabelece, no art.
14, II e Ill, a perda ou a restriçao de incentivas flscais concedidos pela
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administraçâo ptiblica, e a perda ou suspensäo de participaçâo em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, quanda a transgressor
do rneio ambiente nâo cumpre as medidas necessárias a preservação ou
correção dos inconvenientes e danos causados pela degradacâo da
qualidade ambiental. No caso de Minas Gerais, a Resalucâo do Conselho
Estadual de PolItica Ambiental - COPAM - no i, de 5/10/92, veda a concessâo
de licença prévia de empreendimentas quando a interessada nào abtém, junta
ao órgão cornpetente, a certidão negativa de débito financeiro de natureza
ambiental.

Conclusâa
Diante do exposto, concluimos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 27/99.
Sala das Cornissöes, 15 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agastinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 84/99

Comissâo de Direitos Humanos
RelatOrio

De autoria do Deputado Jaâo Leite, a prajeto de lei em epIgrafe abjetiva
acrescentar parágrafo ao art. 10 da Lei no 13.054, de 23 de dezembro de
1998, que dispöe sabre transparte de preso.

Nos termos regimentais, a matéria recebeu parecer pela apravaçâo na
Comissâo de Constituicao e Justiça corn a Emenda n o 1, cabe agora a
Cornissão de Direitas Humanas opinar quanta ao rnérito.

Fundamentaçâo
Inexistinda legislaçâo sabre transporte de presas, provisOrios au

candenados, a CPI do Sistema Penitenciário elaborou projeta de lei nesse
Q sentido, que resultau na Lei n o 13.054.

A alteracào praposta pretende, sobretudo, uma adequacäo técnica da lei,
E determinando a data de implementaçaa do objetivado. A emenda apresentada
0 pela Comissäo de Canstituiçâo e Justiça estabelece a data de 1°/1/2000 para

a efetivaçäo do disposto na lei.
E
	 Entendemos que a proposto, fruto de audiências pUblicas corn as

envolvidos, e justo e meritório. E necessária, entretanto, que se dé urn prazo
C razoável para a Estado promover as adequacöes necessérias ao
0 cumprimento da norma.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela apravaçào do Projeto de Lei n o 84/99

no 1 0 turno, corn a Ernenda no 1, da Comissáo de Constituiçäo e Justiça.
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Sala das Cornissöes, 14 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 142/99
Comissào de Constituiçao e Justiça

RelatOrio
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em epIgrafe

define direitos e obrigaçoes dos usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/3/99, foi o projeto distribuido
prelirninarmente a esta Comissào, para ser submetido a exame de
juridicidade, constitucionalidade e tegalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A adocao da proposta contida no projeto de lei sob comento é compativel

corn as norrnas jurIdicas aplicáveis a espécie, notadamente no que diz
respeito a protecão dos interesses dos consurnidores.

A adrninistraçâo püblica so se justifica na medida em que presta servicos a
cotetividade, que reconhece a essencialidade e a necessidade desses
serviços para a sobrevivëncia do grupo social e do prOprio Estado.

Corn alguns serviços pUblicos, como os de transporte de passageiros, o
Estado objetiva facilitar a vida do individuo na coletividade. 0 fato de tais
serviços nâo serern executados diretarnente pelo Estado não retira dele a
competência indeclinável de regularnentá-los e controlá-los, corn vistas a sua
atualização e eficiência, de par corn o exato cumprirnento das condiçoes
impostas para sua prestaçâo ao pOblico.

Nos terrnos do dispositivo regimental rnencionado anteriormente, a atuacäo
desta Comissão se restringe a apreciacão da rnatéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, restando a cornissâo seguinte
avatiar o niérito da proposta contida no projeto.

Quanto a competéncia do ente federado para legislar sobre o terna, é
aplicável a espécie o art. 24, V, da Constituicâo Federal, que delegou aos
Estados a prerrogativa de legislar concorrentemente corn a Uniao em matéria
que envolva produçâo e consurno.

Por outro ado, a Carta mineira estatui que o Estado adotará instrumentos
para defesa, promoçâo e divulgacâo dos direitos do consurnidor, educacäo
para o consumo e estImulo a organização de associaçOes voltadas para esse
firn (art. 233, II).

No que tange a iniciativa do projeto de lei em apreco, o parlarnentar, ao
inaugurar o processo legislativo, está plenamente legitimado, uma vez que a
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matéria de que trata não se insere entre aquelas de iniciativa privativa
previstas no art. 66 da Constituicão mineira.

Sendo assim, o projeto de lei sob cornento nào encontra óbice de natureza
jurIdico-constitucional a sua trarnitacão nesta Casa.

Concl usäo
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 142199.
Sala das Cornissöes, 15 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 170/99

Cornissâo de Constituicao e Justica
Relatôrio

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao patrimônio do
Municlpio de Santa Margarida imôvel de propriedade do Estado.

A requerirnento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, em
conformidade corn o art. 180, § 2 0, do Regimento Interno.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do rnesrno diploma, a
proposiçäo, apOs ser pubticada, foi distribulda a esta Cornissào para ser
examinada prelirninarrnente.

Fundarnentacâo
Em 1978 a Prefeitura Municipal de Santa Margarida doou ao Estado urn

imOvel composto de terreno corn area de 1 ,5Oha, destinado a construção do
Centro de Aprendizagem Cornunitária - CAC - e da Universidade Auxiliar de
Saide - UAS.

0 Estado atendeu a destinação prevista no instrumento de doacâo, ate que
os dois Orgaos foram desativados, e a antiga diretoria do CAC cedeu o prédio
para instalaçâo da Creche We Operária, mantida pela Prefeitura local.

Agora, o Prefeito Municipal de Santa Margarida, atendendo aos anseios da
cornunidade, pleiteia seja o irnOvel reavido pelo municlpio a firn de que se
regularize o funcionarnento da referida creche, contando, Para tanto, corn a
manifestacâo favorável da Secretaria da Educacao, Orgào a que está
vinculado o bern.

Técnica e juridicarnente, ressaltamos que a proposicão prevê a reversâo do
irnOvet ao patrimônio municipal. Tat previsão não faz sentido, posto que o
agente donatário deu cumprimento fie[ a destinacão do terreno. Nessa
circunstância, afirmarnos que a maneira correta de transferi-lo é por meio de
doação.
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Assirn entendendo, tornou-se imperioso observar o disposto no art. 18 da

Constituicão Estadual, que submete esse tipo de proposicão ao exarne e a
deliberação do Poder Legislativo. E necessário observarmos, também, o que
dispöe o art. 17 da Let n o 8.666, de 21/6/93. Tat dispositivo exige como
requisito de validade para alienacäo de irnOvel do Estado a existência de
interesse ptiblico devidamente justificado, o que, no caso, está plenamente
atendido, visto que a medida possibilitará a rnanutenção, pela municipalidade,
de servicos de significativa dimensão social.

Cumpre-nos, ainda, observar que o citado dispositivo legal, no § 4 1, exige
ainda que se faça constar no instrumento de doacâo corn encargo o prazo de
seu curnprirnento, bern corno a cláusula de reversão do imóvel ao doador na
hipótese de não se the dar no periodo a destinçào prevista.

E ern razão dessa exigência, e também corn o objetivo de aprimorar 0 texto
do projeto de acordo corn as norrnas da boa técnica de redação legislativa,
que the oferecemos substitutivo, a ser formalizado neste documento técnico.

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

legalidade do Projeto de Let n o 170/99 na forma do Substitutivo n o 1, conforrne
se segue.

SUBSTITUTIVO N o 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Santa Margarida o

imOvel que especifica.
A Assemb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Santa

Margarida o imóvel constituldo pot urn terreno corn area de 1,50ha (urn
hectare e cinqüenta ares), situado naquele municipio, no Distrito de Ribeirâo
de São Dorningos, rnatricula no 1.816, a fl. 17 do livro 20, do CartOrio de
Registro de lmóveis da Cornarca de Abre-Campo.

Parágrafo Onico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Creche We Operária.

Art. 20 - 0 irnóvel de que trata esta let reverterá ao patrtrnônio do Estado Se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pUblica de
doação, näo the tiver sido dada a destinaçào prevista no artigo anterior.

Art. 3 0 - Esta let entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 4 0 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 177/99
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Corn issão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epigrafe isenta a
pessoa corn mats de 60 anos do pagarnento de taxas para a confecçao de
segunda via de docurnentos que the foram roubados ou furtados e dá outras
providências.

Publicada em 27/3/99, vem a proposição a esta Comissão para exame
prelirninar quanto a sua juridicidade, constitucionatidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regirnento lnterno.

Fundamentacão
Prirneiramente, faz-se necessário lembrar que projeto de semelhante teor

fol aprovado nesta Casa na legistatura passada, prevendo a mesma isencão
de que ora se cogita para qualquer pessoa que tivesse seus documentos
roubados ou furtados. A antiga proposicão recebeu veto total do Governador
do Estado, mantido pot este parlarnento, sob o argumento de que tat medida
afetaria o equilibrio do orçamento estadual, entre outras razöes de interesse
pü bi ico.

Desta feita, pretende-se conceder a isenção do pagamento das referidas
taxas tão-somente as pessoas idosas, nas condicöes que a proposicão
estabelece.

Nesse passo, é oportuno lembrar que compete a esta Comissão avaliar
apenas os aspectos constitucionais do projeto, sem entrar em seu mérito,
tarefa que caberá a Comissão de Administraçâo Piblica, oportunamente.

Dessa forma, quanto a iniciativa legislativa, deve-se ressaltar que não ha
vedação de ordern constitucional para que o parlamentar deflagre o processo
legislativo nesse caso. Ao contrário da Constituição Estadual anterior, que
nâo autorizava o Deputado a iniciar o processo legislativo quando a matéria
fosse de natureza tributária, a atual Carta rnineira dispensou tratamento
diferente ao tema.

A matéria ora enfocada se acha mencionada no campo legiferante do
Estado, conforme se depreende da interpretacão do art. 25 da Constituição
da RepUblica, c/co art. 10, XV, "a", da Carta mineira.

Ainda em relaçâo a competência desta Casa para dispor sobre o tema
objeto da proposição, entendemos ser aplicável a espécie a regra do art. 61,
Ill, da Constituição Estadual.

Ademais, o art. 225 da Carta mineira estabelece que o Estado deve
promover condiçöes que assegurem amparo a pessoa idosa, no que respeite
A sua dignidade e ao seu bem-estar.

Assirn, diante dos fundamentos mencionados, não detectamos óbice que
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possa prejudicar a trarnitação do projeto nesta Casa.
Conclusäo

Diante do exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n o 177/99.

Sala das Comissöes, 15 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 194/99

Comissão de Constituiçâo e Justiça
Relatário

Por meio da Mensagern n o 16/99, o Governador do Estado encarninhou a
esta Casa o Projeto de Lei n o 194/99, que dispöe sobre a criaçäo da
Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do Cerimonial e dá outras
providências.

Publicada em 1 1/4/99, a proposiçáo foi distribuida as cornissöes
competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Cornissâo o exame da matéria, no que se
refere aos aspectos jurIdicos, constitucionais e legais do projeto,
fundarnentado nos seguintes termos.

Fu ndamentaçao
A proposiçâo objetiva criar a Assessoria Especial para Assuntos

Internacionais e do Cerirnonial, subordinada diretamente ao Governador do
Estado, corn a finalidade de assessorá-lo na formulação e implernentacâo da
politica de relaçoes internacionais, de coordenar o processo de captacão de
recursos externos para financiamento de projetos governarnentals, bern como
de orientar, coordenar e prornover as atividades de cerirnonial nos contatos
governamentais corn autoridades nacionais e estrangeiras.

Nos termos da proposição, a Secretaria de Estado da Casa Civil dará o
suporte necessário quanto aos recursos humanos, adrninistrativos, rnateriais,
orçamentários e financeiros.

Para o exercicio das funcöes acima destacadas, propöe-se a
transforrnacâo, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Cornunicaçâo Social, de urn cargo de Secretário-Geral do
Governador em urn cargo de Assessor Especial de Assuntos Internacionais e
do Cerirnonial, mantida a rnesma rernuneracão, cujo valor atual é de
R$6.000,00.

Propöe-se, ainda, no referido Quadro de Pessoal, a criaçào de quatro
cargos de Assessor de Assuntos internacionais I e de dois cargos de
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Assessor de Assuntos Internacionais II, corn remuneração mensal de
R$1.257,74 e R$4.800,00, respectivarnente, e a extincão de sete cargos de
Assessor do Governador.

Cumpre salientar que o valor das remuneracöes supracitadas foi fornecido
pela Superintendéncia Central de Planejamento Institucional da Secretaria de
Estado do Planejarnento e Coordenação Geral e representa o resultado do
cálculo efetuado corn base nos dispositivos constantes na proposição,
conjugados corn a sistemática estabeIecida pelo Decreto n o 37.711, de 1995,
que institui o Quadro Geral de cargos de provirnento em comissão.

Esse decreto, juntamente corn outros, destinou-se a implementacao de
rnedidas previstas na Lei n o 10.961, de 1992, que dispãe sobre as normas de
elaboraçâo do Quadro Geral e dos Quadros Especiais, estabelece as
diretrizes para a instituicäo dos Pianos de Carreira do pessoal civil do Poder
Executivo e dá outras providências.

Considerando, pois, o referido decreto, a proposiçâo determina a inclusâo
em seus quadros, das classes correspondentes aos cargos comissionados
por ela criados.

A Carta mineira, segundo prescreve o seu art. 61, VIII e XI, atribui a esta
Casa o exame das matérias que dispöem, respectivamente, sobre a criaçâo,
a transformacâo e a extincäo de cargo, emprego e funçao piblicos na
administração direta, autárquica e fundacional, e a criaçäo, a estruturacâo e a
definicao de atribuiçOes das Secretarias de Estado.

Já o art. 66, III, "e", do texto constitucional estabelece ser da competência
privativa do Governador do Estado a inauguraçâo do processo legislativo no
que concerne a rnatéria acima destacada.

Em remate, o art. 90, XIV, da Carta mineira versa sobre a competência
privativa do Governador para dispor, na forma da lei, sobre a organizaçäo e a
atividade do Poder Executivo.

lmpOe-se ressaltar que a proposicäo também encontra fulcro no poder
discricionário atribuido ao Chefe do Poder Executivo no desempenho de suas
atribuiçöes, especialrnente na coordenacâo da acao governamental.

Em face do exposto, o projeto em pauta não encontra óbices a sua
tramitacao nesta Casa.

Conclusâo
Conclulmos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e Iegalidade do

Projeto de Lei n° 194/99.
Sala das Comissöes, 15 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - AntOnio Julio - Eduardo

Daladier - Agostinho Silveira.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 1 0 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 14/4/99
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votação de Proposiçöes: Requerimento dos Deputados
Alberto Pinto Coelho, Paulo Piau e Hely Tarqumnio; aprovação; questäo de
ordem; leitura do requerimento - Prosseguimento da votacão, em turno Cinico,
do Veto Total a Proposição de Lei Complementar no 54; manutençäo -
Votaçao, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçao de Lei no 13.930 e do
Veto Parcial a Proposição de Lei no 14.053; manutenção - Votacão, em turno
Unico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei n o 14.058; requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho; deferirnento; requerimento dos Deputados
Sebastião Costa, Hely Tarquinio e Alberto Pinto Coelho; discurso do
Deputado Alencar da Silveira JUnior; aprovação; votacao do veto, salvo
destaques; manutencâo; votação do veto aos arts. 2 0, 31 e 4°; rejeicâo -
Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei n o 13.980;
rejeicäo - Votacão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposicao de Lei no
14.014; discurso do Deputado Miguel Martini; questão de ordem; manutencäo;
declaracâo de voto; questão de ordem - Votacäo, em turno Unico, do Veto
Total a Proposicáo de Lei no 13.994; rejeição - Questâo de ordem -
Encerramento.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leào - 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 JUlio - Arlen Santiago - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fãbio Avelar - George Hilton - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqümnio - Ivo José - Joâo Leite - João Paulo - Joáo Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
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Miguel Martini - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastiào Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUrnero 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 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2 1-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidéncia vai

passar 2a Parte da reuniâo, corn a discussâo e a votaçäo da matéria
constante na pauta.

Discussào e Votaçäo de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento dos Deputados Alberto Pinto

Coelho, Paulo Piau e Hely TarquInio, em que solicitarn, na forma regimental, a
inversão da pauta da reunião, de modo que os vetos as ProposiçOes de Lei
n°s 13.930, 14.053, 14.058, 13.980, 14.014 e 13.994 sejam apreciados em
primeiro lugar, nessa ordem, logo apOs o veto a Proposicäo de Lei
Complementar no 54. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questäo de Ordem
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, V. Exa. poderia confirmar Os

nUmeros para que possamos conferir?
O Sr. Presidente - A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que proceda a

leitura do requerimento.
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
- 0 requerimento, lido pelo Sr. Secretário, é o publicado anteriormente.
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno Unico, do Veto

Total a Proposiçao de Lei Complementar n o 54, que altera o 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 Comissäo Especial opina pela manutencão do
veto. Em votaçâo, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a votacão
pelo processo secreto, de conformidade corn o art. 255, c/c o art. 261, X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
11sirn", e os que desejarem rejeitá-lo registrarâo "não". A fim de proceder a
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votaçao pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que
ainda náo registraram sua presença no painel que o façam neste momento.
Em votação.

- Procede-se a votaçâo secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsia Pinto
- Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton -
Gil Pereira - Hely TarqUInio - Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 48 Deputados; votou "n5o" 1 Deputado;
não houve nenhum voto em branco ou nub, totalizando 49 votos. Está,
portanto, mantido, em turno Unico, o Veto Total a Proposiçâo de Lei
Complementar n o 54. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposicào de Lei no 13.930, que
fixa prazo para a expedição de documentos do sistema estadual de ensino. A
Comissâo Especial opina pela manutençäo do veto. Em votacâo, o veto.

- Procede-se a votacão secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto
- Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton -
Gil Pereira - Hely Tarqüinio - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Rêmobo Aboise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Está, portanta, mantido, em
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turna Unico, o Veto Total a Proposição de Lei n o 13.930. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votaçào, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçãa de Lei no 14.053,
que cria serventias do foro extrajudicial nos MunicIpios de Contagem, Antonio
Carlos e Monte Azul e serviço de notas no Municipia de Carandai. A
Comissâo Especial opina pela manutençäo do veto. Em votaçäa.

- Procede-se a votacâo secreta por melo do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior -
Alvaro AntOnio - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiana
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio - Joâo Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcia Cunha - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados; votou "nãa" 1 Deputado,
totalizando 53 votos. Está, portanto, mantido, em turno (mica, a Veto Parcial a
Proposicão de Lei n o 14.053. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei n o 14.058, que
transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da
Comissäo Permanente de Bingos. A Comissão Especial opina pela rejeicão
do veto. Vern Mesa requerimento do Deputado Alberta Pinto Coelho, em
que solicita a votacão destacada do veto aos arts. 2 0 , 30 e 40 da Proposicâo
de Lei no 14.058. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn
o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vern a Mesa requerimento dos
Deputados Sebastiâo Costa, Hely Tarqümnio e Alberta Pinto Coelho, em que
solicitam, na forma regimental, que o veto aos artigos destacados seja
apreciada em uma sO votacãa. Em votacãa, a requerimento. Corn a palavra,
para encaminhar a votaçâa, o Deputada Alencar da Silveira JUnior.

0 Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, gostaria de, em
name dos Deputadas que campuseram a CPI que fiscalizou as fraudes dos
bingos no Ultimo ano, agradecer ao autor do requerirnenta e a este Plenária a
voto que faz justica ao trabalho desenvolvida pelas Deputados daquela CPI:
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os Deputados Alencar da Silveira JCinior, AntOnio Roberto, este relator, Durval
Angelo, Sebastião Navarro Vieira, Dinis Pinheiro e Irani Barbosa, que
acompanharam fielmente esse trabaiho. Entäo, gostaria de agradecer, daqui,
a todos os Deputados desta Casa, os desta legislatura e os da passada, que
deram a essa CPI todo o apoio - urna CPI que, no inIcio, todos criticavam,
dizendo que iria acabar "em pizza", mas que teve todas as suas denOncias
apuradas, e a justiça, agora, está tornando providéncias corn relaçâo a isso.
Sern düvida, foi urn trabalho sério desta Casa, realizado no ano passado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que 0
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacao,
o veto, salvo destaques. A Presidência vai subrneter a matéria a votaçao pelo
processo secreto. Em votaço.

- Procede-se a votaçáo secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jtinior -
Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votararn "sim" 48 Deputados; votaram "não" 4
Deputados, totalizando 52 votos. Está, portanto, mantido, em turno Onico, o
Veto Total a Proposicáo de Lei no 14.058, salvo destaques. Oficie-se ao
Governador do Estado. Em votação, o veto aos arts. 2 1, 30 e 40, destacados.
A Presidéncia vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto. Em
votaçäo.

- Procede-se a votacão secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior -
Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Antonio Andrade -

561
AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandäo - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely
TarquInio - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Alves Viana - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando -
Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêrnolo Aloise - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votararn "sim" 5 Deputados; votararn "não" 46
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 52 votos. Está, portanto,
rejeitado, em turno Unico, o veto aos arts. 2 0 , 30 e 40 da Proposiçâo de Lei no
14.058. A prornulgacâo.

Votaçâo, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei no 13.980, que
dispOe sobre a cobrança dos servicos 900, 0900 e similares, explorados pelas
ernpresas de comunicacão e telecomunicacao no territOrio do Estado. A
Comissão Especial opina pela rejeicäo do veto. A Presidéncia vai submeter a
matéria a votaçâo secreta pelo processo eletrOnico. Em votaçäo, o veto.

- Procede-se a votacao pelo processo eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Auiton

Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade -
AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandào - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely
TarquInio - Ivo José - João Leite - João Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo Piau
- Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 51
Deputados, perfazendo o total de 55 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
Unico, o Veto Total a Proposiçao de Lei no 13.980. A promulgaçao.

Votaçâo, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçäo de Lei n o 14.014,
que promove a adequaçâo da Lei Orgânica do Instituto de Previdência do
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Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - as normas constitucionais
e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rnanutenção do
veto. Para encarninhar a votacão, corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o IPLEMG tern urgente
necessidade de uma revisão. Ha dois meses encaminhamos urn pedido de
informaçöes, e ate hoje estas não chegaram a Comissão, nem ao Deputado.
Sabemos que o patrimônio imobilizado do lnstituto é de, aproxi madam ente,
56; isso demonstra que, se mantido esse estado de coisas, o Instituto vai falir,
pois ha uma depreciação natural do patrimônio.

Quero, também, lembrar a esta Casa que existe na Constituicâo do Estado
a obrigatoriedade de que Os candidatos a Presidência de fundacöes e
autarquias sejam sabatinados nesta Casa; portanto, a eleição do Presidente
não significa que ele seja o Presidente da autarquia. E fundamental,
indispensável e necessário, ate mesmo para cumprimento do preceito legal,
que esse Presidente seja sabatinado pela Assembléia Legislativa, como todos
Os outros Presidentes de fundaçöes e autarquias, e que, depois, em votação
secreta, esta Casa se manifeste.

Questão de Ordem
o Deputado Miguel Martini - Corn muita honra fui eleito membro do

Conselho Deliberativo que vai começar urn trabalho, e acreditamos que nós,
do Conseiho Deliberativo, corn V. Exa., Presidente desta Casa, e corn o
Conseiho Deliberativo do IPLEMG, devernos atentar para esses fatos e
promover, irnediatamente, uma reestruturaçao dessa autarquia, a firn de que
ela tenha perenidade, consisténcia e se mantenha no tempo, garantindo a
todos aqueles que são beneficiários o pagamento daquilo que Ihes é de
direito. Se mantido da forma como está, não terernos essa garantia muito em
breve; então, temos de tomar providéncias, e essa sabatina é fundamental. E
preciso que, nesta Casa, não abrarnos mao dessa questão.

o Sr. Presidente - A Presidência cornunica ao Deputado Miguel Martini e
aos demais Deputados que, na reuniäo da Mesa, de hoje, e na condição de
Presidente do Conselho Deliberativo do IPLEMG, ficou determinada a
primeira reunião do Conseiho já na primeira sernana após o dia 21 de abril,
quando teremos as condiçöes e a oportunidade de discutir todos esses
assuntos levantados por V. Exa. Em votacão, o veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto. Em votação.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jtnior -
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Alvaro AntOnio - Arnbrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna
Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Hely
TarqUInio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando - Mârcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados; votaram "não" 2
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 54 votos. Está, portanto,
mantido, em turno ünico, o Veto Parcial a Proposicão de Lei n° 14.014. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Declaraçao de Voto
o Deputado Miguel Martini - Votei em branco, porque acho que temos que

ter uma proposta melhor para o IPLEMG.
Questão de Ordem

o Deputado Miguel Martini - Gostaria, ao mesmo tempo em que V. Exa.
respondeu a minha intervenção anterior, de saber se esta Casa já tern
definido quando vai sabatinar o Presidente da autarquia, que foi eleito e que
ainda, regularmente, não tern como tomar posse, urna vez que a Constituicão
impede e exige que ele seja sabatinado e aprovado em votação secreta.

o Sr. Presidente - A assessoria da Mesa esta informando a Presidència que
não temos hoje o calendario da Cornissão Especial. Mas a Presidência
deterrninou a assessoria da Mesa que passe as informaçOes a V. Exa., na
reunião de arnanhã.

Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposicão de Lei n° 13.994, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Trés CoraçOes o irnôvel
que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votacão,
o veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jinior -
Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
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Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandáo - Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarqumnio - Ivo José - Joào Leite - Joâo Paulo - Joào Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Braga - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastiäo Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram "não" 49
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 56 votos. Está, portanto,
rejeitado, em turno Unico, o Veto Total a Proposição de Lei n° 13.994. A
promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como se pode ver, não ternos

'quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. Portanto, peco o
encerramento da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

nUmero regimental para a continuaçäo dos trabaihos e encerra a reuniâo,
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 15, as 9
horas, e para a reunião extraordinária também de amanhâ, as 20 horas, nos
termos dos editais de convocaçâo, bem como para a reuniâo ordinária da
mesma data, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAlS As PROPOSIçOES DE

LEI N OS 13.930, 13.999, 14.027 E 14.068 E A PROPOSIcAO DE LEI
COMPLEMENTAR N o 54

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de marco de mll
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Antonio Carlos Andrada, Eduardo Daladier, João Paulo e Jorge
Eduardo de Oliveira, membros da Comissão supracitada. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado AntOnio Carlos Andrada, declara aberta a
reuniâo e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Joäo
Paulo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reuniào se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
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Corn a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta
requerimento em que solicita a inversäo da pauta a firn de que o Veto Total
Proposicâo de Lei n° 13.930 seja apreciado em iItimo lugar. Colocado em
votação, e o requerirnento aprovado. Em seguida, submetidos a discussão e
votação, sáo aprovados Os pareceres que concluem pela rejeicáo do Veto
Total Proposicào de Lei n o 14.068 (redistribuido ao Deputado Eduardo
Daladier) e pela manutençao dos Vetos Totals a Proposição de Lei
Complementar n 054 (redistribuIdo ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) e
as ProposiçOes de Lei n°s 13.999, 13.930 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira) e 14.027 (relator: Deputado Eduardo Daladier). Prosseguindo, o
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Reabertos Os
trabalhos, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, e esta é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da
Comissäo Especial, a Presidëncia agradece a presenca dos parlamentares e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 11 de marco de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Eduardo

Daladier - João Paulo.
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 8 a REUNIAO DE DEBATES, EM 19/4/99
Presidência do Deputado João Paulo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Fade: 11 Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: OfIcios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentacâo de
Proposiçöes: Requerimentos n°s 213 a 215/99 - Comunicacaes:
Comunicaçöes das Comissöes de Direitos Humanos, de Educacão e de
Transporte e dos Deputados Márcio Cunha e Gil Pereira - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Alencar da Silveira Jinior - 21 Fade: Abertura de
Inscriçoes - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissöes - Leitura
de Comunicaçães - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dilzon Melo - Adelino de Carvaiho - Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Alberto

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio -
Amilcar Martins - Antonio Andrade - Bené Guedes - Dimas Rodrigues -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - João
Batista de Oliveira - João Paulo - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Mauri
Torres - Olinto Godinho - Rogério Correia - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 20hlOrnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniöes anteriores.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado José Alves Viana, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restricöes.
Correspondência

- 0 Deputado Ailton Vilela, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspond ência:

OFICIOS
Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
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prestando informaçoes sobre a denUncia relativa a venda de 33% das acOes
da CEMIG. (- A CPI da CEMIG.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social, encaminhando cOpia do ofIcio do Secretário de Governo
do Estado do Piaui sobre o andamento das apuracoes relativas a chacina de
cidadãos mineiros naquele Estado. (- Anexe-se ao Requerirnento n° 3/99.)

Da Sra. Dulcina Tereza Bonati Borges, Coordenadora do NUcleo de
Estudos de Gênero e Pesquisa sobre a Muiher, da Universidade Federal de
Uberlãndia, solicitando que a Projeto de Lei n o 127/99, que institui a Programa
Estadual de Albergues para Mulheres Vitimas de Violéncia, conclua o
processo de tramitação corn a maxima urgëncia possIvel. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n o 127/99.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação 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 a Mesa as seguintes proposiçOes:
REQUERIMENTOS

N o 213/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn a Sr. Hermes Pardini pelo excelente
trabaiho que vern desenvolvendo a frente do malor laboratOrio de patologia
clinica da America Latina. (- A Cornissão de Saüde.)

NO 214/99, da Cornissão de Politica Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educacão, para que se inclua a banana na
rnerenda escolar fornecida no Estado. (- A Comissão de Educacão.)

N O 215/99, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja enviada
manifestacão de apoio a UNIMED, de Bela Horizonte, pela pramoção da
campanha de vacinacão contra gripe e pneumonias, destinada as pessoas
idosas. (- A Comissão de SaUde.)

CornunicaçOes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicacOes das CornissOes de

Direitos Humanos, de Educacao e de Transporte e dos Deputados Márcio
Cunha e Gil Pereira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Alencar da Silveira JUnior.
• Deputada Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, Deputado João

Paulo, componentes da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
companheiros na galeria que nos visitam hoje, cornpanheiros da imprensa,
telespectadores da TV do Legislativo, no fim de sernana, estive em Andradas,
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no Sudoeste de Minas, cidade famosa por seus vinhos, onde tive a grata
satisfacão de ser votado, onde fico muito a vontade e onde preservo grandes
amigos.

Fui convidado pela Sra. Maria Guithermina, secretária da Câmara Municipal,
para uma festa beneficente, em prol das obras da Santa Casa de
Misericôrdia.

Foi um bonito baile, corn jantar e "show" de Jair Rodrigues, em que toda a
sociedade de Andradas se uniu para arrecadar fundos para a Santa Casa.

Fiquei impressionado corn a beleza e organizacäo do evento e näo poderia
deixar de registrar, aqul, meus cumprimentos a comissäo organizadora, que
se encarrega das promoçöes que acontecem periodicamente e recebem a
rnaciça adesao de toda a sociedade andradense.

E esse envolvirnento da sociedade nos problemas das cidades que
precisamos levar a todas as regiães do Estado.

Mas fui convidado também para participar de uma reunião, que contou corn
a presenca do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Fernando Molinari
Perez, dos Vereadores Zezinho Salles e Claiton Alves e do Promotor de
Justiça, Sr. NIvio Leandro Previato.

0 objetivo foi solicitar nossa interferéncia junto ao Tribunal de Justiça e ao
Governador, para a criação de uma segunda vara judiciária para a comarca.

Andradas conta hoje, corn urna populaçâo de mais de 30 mil habitantes, é
responsável pelo atendimento judiciário também de lbitiüra de Minas e está
sobrecarregada de processos, existindo atualmente uma media de 2.300
processos em tramitacâo.

Corn apenas uma Juiza e urn Prornotor, a estrutura de urna Unica vara já
não e suficiente, o que desestirnula a população a buscar soluçao na justica,
tal a demora de atendimento. Nâo que não haja urn esforco dos integrantes
do forum, mas por se tratar de urn nUmero excessivarnente alto de processos.

Para se ter uma idéia, enquanto Andradas convive corn os 2.300 processos,
cidades vizinhas, como Botelhos, tern urna media de 450; Caldas, de 1.000.
Em Pocos de Caldas, por outro lado, existern sete JuIzes e sete Prornotores.

Por considerar extremarnente justo o pedido de toda a cornunidade, you me
empenhar em conseguir a criaçao da 2a vara.

Além desse pronunciarnento, já está agendada urna visita ao
Desembargador LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica, para que
seja encarninhado o requerimento aprovado pela Câmara Municipal, bern
corno rneu pedido.

Neste momento, Srs. Deputados, peco a ajuda de todos, para que toda a
Assembléia se engaje nessa cruzada de Andradas por mais urna vara

569
judiciária.

Para isso, estou colhendo as assinaturas de todos os LIderes de partido em
ofIcio ao Tribunal de Justica, o que significa a concordância dos 77
Deputados que compOern esta Casa.

Acredito que rnais importante do que a paternidade da iniciativa de criação
da 21 vara de Andradas é o resultado concreto junto ao Tribunal de Justiça.

Como sou politico de resultados, estou repartindo corn meus colegas esta
ernpreitada, para que consigamos urna resposta positiva e imediata.

E corno o projeto de lei de reforrnulação do Poder Judiciário deve ser
encaminhado a Assernbléia ate 15 de maio, é preciso que nos mobUizernos
corn urgéncia, para garantir a justica de Andradas, melhores condiçoes de
trabalho.

Acrescento, ainda, que a criaçâo da 2a vara conta já corn a facilidade de
urna infra-estrutura fIsica adequada na cidade, já que a forum local tern todas
as condiçOes de abrigar outros JuIzes e Prornotores, bern como as servidores
cornplementares.

Estarei tarnbém em contato corn o Governador, para que o pleito de
Andradas receba o maior apoio possivel e seja vitorioso. Afinal, a cidade
merece todo a empenho da Assernbléia Legislativa, já que é uma das rnais
apraziveis e progressistas do Sudoeste mineiro e conta corn urna populaçâo
maravithosarnente receptiva e hospitaleira.

Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e senhores.
2 a Parte

Abertura de lnscricOes
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa 2a Parte da reuniäo, compreendendo as cornunicacOes da
Presidéncia e de Deputados e as oradores inscritos. Estão abertas as
inscriçöes para a Grande Expediente da prOxirna reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que, em reunião realizada no dia 13/4/99,

a Mesa da Assembléia ernitiu a seguinte decisäo. (- Lé:)
"DEC ISAO DA MESA

A Mesa da Assernbléia, no uso da atribuicão que Ihe confere a disposto no
inciso I do art. 79 do Regirnento Interno, decide que as eventos institucionais
previstos para a primeiro semestre do corrente ano serão realizados as
segundas, as quintas e as sextas-feiras.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assernbléia, 13 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo -

Gil Pereira."
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Designacão de Comissöes
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçáo no 12/99. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Fábio
Avelar; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antonio Andrade; suplente - Deputado
Antonio Roberto; pelo PL: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -
Deputado Cabo Morals; pelo PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen
Santiago; suplente - Deputado Christiano Canêdo. Designo. A Area de Apoio
as CornissOes.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacOes

apresentadas nesta reunião pelas ComissOes de Direitos Humanos -
aprovacão, na 6' Reunião Ordinária, dos Requerirnentos n°s 123/99, do
Deputado Rogerio Correia; 124, 125 e 141/99, da Deputada Elaine
Matozinhos; 132/99, do Deputado Irani Barbosa; de Educaçào - aprovacão,
na 21 Reuniao Ordinária, do Projeto de Lei n o 122/99, do Deputado Sargento
Rodrigues, e dos Requerimentos n

os 85/99, do Deputado Rogério Correia;
102/99, do Deputado Glycon Terra Pinto; 105/99, do Deputado Wanderley
Avila; 145 e 146/99, do Deputado Márcio Cunha; 150/99, do Deputado Marco
Regis; 156/99, da Deputada Maria Olivia; 157/99, da Comissäo de Educaçâo;
e 169/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Transporte - aprovacäo, na
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

os 122/99, do Deputado Rogério
Correia; 130/99, da Deputada Maria Olivia; 136 a 140/99, da Deputada Elaine
Matozinhos; e 144/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e rejeiçäo do
Requerimento no 73/99, do Deputado José Henrique; e pelos Deputados
Márcio Cunha - dando ciência de que estará ausente do Pais no periodo de
21/4/99 a 25/4/99; e Gil Pereira - dando ciência de seu afastamento do
territOrio nacional no periodo de 18/4/99 a 25/4/99 (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicaçOes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reuniâo ordinária de amanhã, dia 20, as 14 horas, corn a
ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL

As dez horas e quinze minutos do dia treze de abril de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ivo José,
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Amilcar Martins, Christiano Canêdo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava,
membros da supracitada comissão. Faz-se presente, também, a Deputado
Chico Rafael. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Ivo José,
declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Christiano Canédo, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelas membros presentes. A seguir, a
Presidéncia procede a leitura de ofIcios do Conselho Federal dos Detetives
Profissionais, em que se solicita apoio desta Comissäo na apreciacâo do
Prajeta de Lei no 103/99, em trâmite nesta Casa; do SINDIELETRO-MG, em
que se apresentam sugestOes a Comissäo para a realizacao nesta Casa do
seminário legislativo Desemprego e Direito ao Trabaiho; da Corregedoria
desta Casa, em que se comunica a adocão de medidas de seguranca para
parlamentares e convidados de reuniOes de comissOes; do Deputado Campos
Machado, LIder da Bancada do PTB na Assembléia Legislativa do Estado de
Säo Paulo, em que se encaminha côpia de mocâo apresentada nesse Orgäo,
visando assegurar na Constituicâo Federal todos as direitos sociais dos
trabaihadores. Passa-se a fase de discussao e votacâo de praposicOes da
Comissâo. Corn a palavra, a Deputado Ronaldo Canabrava apresenta
requerimento em que solicita a encaminhamento de denOncias efetuadas pelo
MST ao Presidente e ao Comandante do Destacamento Policial de Acesita e
que sejam enviadas a esta Comissäo informacOes sobre as motivos que
geraram essas den(incias. Esse mesmo parlamentar apresenta outro
requerimento, em que solicita seja ouvido nesta reuniâo a Pe. Abdala Jorge.
Em seguida, a Deputado Christiano Canêdo procede a leitura de
requerimento do Deputado Rogérlo Correia, em que se solicita sejam
convidadas as autoridades que menciana para discutir irregularidades
trabalhistas, apontadas pelo Sindicato dos Petroleiros, par parte da
superintendéncia da REGAP. Colocados em votacão, cada urn par sua vez,
são aprovados as requerimentos. A seguir, a Deputado Ronaldo Canabrava
assume a direcão dos trabalhos, a fim de que a Deputado Ivo José apresente
requerimentas, em que solicita: sejam encaminhadas as denüncias, efetuadas
pelo MST, ac, Governador do Estado e que, apOs a análise dos fatos, informe
a esta Comissão que providências estão sendo tomadas; seja enviado ao
Gavernadar do Estado a relato sucinto desta reunião e que a assunto dos
requerimentos citados seja formulado também ao Presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - e a Dam Lelis Lara, Bispo da Diocese
de Itabira. Submetidos a votaçãa, cada urn par sua vez, são aprovados as
requerimentas. Reassumindo a direcãa dos trabalhos, a Deputada Ivo José
esclarece que a reunião se destina a discutir, em audiência pUblica, a
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situação da Fazenda Confinamento, pertencente a empresa Acesita S.A.,
corn a participacao dos representantes da referida empresa, do Grupo
Especial de Acesso a Terra - GEAT-SEPLAN -, do INCRA e do MST. A
seguir, o Presidente convida para comporem a Mesa os Srs. Marcos Helênio
Leoni Pena, Coordenador do GEAT-SEPLAN; Luci Rodrigues Espeschit,
assessora do Superintendente Regional do INCRA; José Divino Moreira
Souza, da Coordenaçao Regional do MST; e Pe. Abdala Jorge, da Paroquia
de Acesita. Dando prosseguimento, o Presidente, autor do requerimento que
suscitou esta reunião, tece as consideraçöes iniciais relativas ao objetivo dos
trabalhos e registra a presença de diversas autoridades municipais. Ato
contInuo, passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre o assunto em
pauta. Passa-se a fase de debates, conforme consta nas notas taquigraficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, de convidados e demais participantes, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Christiano Canedo - Luiz

Menezes.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quinze horas e quarenta minutos do dia treze de abril de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos, Bené Guedes e Mauri Torres, membros da
supracitada Cornissáo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir, em audiência püblica, a adulteração de combustIvel, corn a
participação dos representantes de distribuidoras de combustiveis. Esgotada
a matéria destinada 1a Parte da reunião, a Presidência passa-se 6 3a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de proposiçães
da Comissäo. 0 Deputado João Paulo passa a Presidéncia a Deputada
Elaine Matozinhos e, em seguida, apresenta requerimento em que solicita
sejam ouvidos na reunião os convidados que menciona, para prestarem
esclarecimentos sobre a denüncia relativa a adulteraçäo de combustive[ no
Estado. Submetido a votaçâo, é o requerimento aprovado. 0 Deputado João
Paulo reassume a direcão dos trabaihos e passa a 1a Fase da Ordem do Dia,

574
Daladier, Ermano Batista, Jorge Eduardo de Oliveira, Marco Regis e Maria
José Haueisen. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Presidente do Tribunal
de Contas, Conseiheiro Sylo da Silva Costa, sobre a questão da dIvida da
União corn a Estado, e chama para compor a Mesa o convidado, a quern
passa a palavra para sua explanacão inicial. 0 Conselheiro Sylo Costa fala
sabre o documento elaborado pelo Tribunal de Contas, a qual aponta uma
divida da União para corn a Estado de quase R$18.000.000.000,00, e que
essa divida se refere as contribuicöes que teriam sido feitas por funcionários
püblicos estaduais ao INSS na época em que atuavam na iniciativa privada e
antes de serem absorvidos pelo Estado. Na fase dos debates, fazem
indagaçöes ao convidado as Deputados Marco Regis, Mauro Lobo, Jorge
Eduardo de Oliveira e Eduardo Daladier, conforme consta nas notas
taquigráficas, sobre a divida mencionada. Respondendo a indagacão do
Deputado Rêmolo Aloise, a Conselheiro Sylo Costa afirma que a Instituto de
Previdéncia do Legislativo de Minas Gerais - IPLEMG -, enquanto entidade
privada de direito pUblico, e obrigado a prestar contas ao Tribunal e que, se a
Instituto está em dificuldades, estas são de ordem patronal. Cumprida a
finalidade da reuniãa, a Presidência agradece a presenca do Conselheiro Sylo
Costa e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Eduardo Hermeto - Rogéria

Correia.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO

N O 4/99
As dez haras e quarenta e cinca minutas do dia quatarze de abril de mil

novecentos e naventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Marcelo Gonçalves, Antonio Carlos Andrada, Jorge Eduardo de
Oliveira (substituinda este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicacão da
Liderança do PMDB), membras da supracitada Comissão, e a Deputado José
Alves Viana. Havendo ntmero regimental, a Presidente, Deputado Marcelo
Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da apravaçãa de
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da
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compreendendo a discussão e a votaçäo de pareceres sabre proposiçöes
sujeitas a apreciação do Plenário. Corn a palavra, a relatora, Deputada Elaine
Matozinhos, procede a leitura do parecer sobre a Projeto de Lei n o 32/99,
mediante o qual conclui pela aprovaçâo da matéria no 10 turno. Submetido a
discussäo e votacao, e a parecer aprovado. Logo após, a Deputado Bené
Guedes, relator do Projeto de Lei n o 78/99, procede a leitura de seu parecer,
mediante a qual conclui pela aprovaçâo da matéria no 10 turno. Submetido a
discussao e vataçäo, é o parecer aprovado. Dando prosseguindo, a
Presidência inforrna aos Deputados e aos demais participantes que serãa
ouvidos na presente reuniâo as Srs. Paulo Miranda Soares, Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de PetrOleo - MINASPETRO -;
Paulo Eduardo Rocha Machado, Diretor-Presidente do Pasta Sagarana Ltda;
Cláud a José Zattar, Diretor-Su perintendente; Francisco Sérgio Soares
Cavalieri, do Conselho de Administraçao da Ale Combustiveis S.A.;
Konstantino Antypas, Coordenador de Vendas da Shell do Brasil; José
Roberto Cury, Coordenador de Fiscalização da Agência Nacional de Petróleo
- ANP -; Sadi Leite FlIho, representante do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustiveis e Lubrificantes-Regional Minas Gerais -
SINDICOM -; Marcelo Dias, Gerente Regional da Petrobrás Distribuidora S.A.;
Paulo César da Silva Aguiar, Coardenador de Negôcios, representando a Sr.
Hamilton Nogueira Mendes, Gerente Regional da Cia. Brasileira de Petrôleo
lpiranga - Cia. Atlantic de PetrOleo; Fernando RennO Campos, Diretor-
Presidente da lpê Distribuidora de Petrôleo Ltda; e as demais participantes.
Ato continuo, a Presidente tece as cansideraçoes iniciais sabre a assunto em
tela e passa a palavra aos convidados para fazerem a sua expasição e
responderem as perguntas formuladas pelas Deputados, conforme consta
nas natas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca as
membros da Cornissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 20 de abril de 1999.
João Paulo, Presidente - Antonio Andrade - Maria José Haueisen.

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FJSCALIzAcA0 FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As dezessete horas do dia treze de abrif de mil novecentos e noventa e
nave, comparecern na Sala das CornissOes as Deputados Marcia Cunha,
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Rogério Correia e Rêmolo
Alaise, membros da supracitada Comissâo. Estäo presentes também as
Deputados Agastinha Patrüs, Carlos Pimenta, Dalrno Ribeiro Silva, Eduardo
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ata da reuniâo anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelas
membros presentes. A Presidéncia informa que a reuniâa se destina a ouvir
as representantes das Secretarias da Educação e do Planejarnento e
Coordenaçãa Geral e do Tribunal de Contas do Estado, corn a finalidade de
se discutir a Propasta de Emenda a Constituiçãa n° 4/99 e, se possIvel,
apreciar-se a parecer do relator, Deputado Antonio Carlos Andrada. Registra-
se a presenca do Deputado Sebastião Costa, que assume a Presidéncia dos
trabalhos. Em seguida, a Deputada AntOnio Carlos Andrada procede a leitura
do Oficia n° 2/99, do Tribunal de Contas do Estado, manifestando-se
favorável a propasiçäo em debate. A Presidência registra a presenca da
representante da Secretaria da Educaçäa, Sra. Eliane Manferrari Paihares,
Diretara do Centro de Planejamento da Superintendência de Planejamenta e
Coordenacâa dessa Secretaria, a quem convida a tamar assento a mesa. A
Presidência passa a palavra ao Deputada Antonio Carlos Andrada, autar do
requerimento que suscitau esta reuniãa, para fazer suas consideracOes
iniciais. A seguir, usa a palavra a Sra. Eliane Manferrari Palhares, que tece
suas consideracOes sabre a tema. Segue-se ampla debate cam participacão
dos parlamentares e da canvidada, conforme consta nas natas taquigráficas.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia agradece a comparecimenta
da convidada e dos parlamentares, convaca as membras da Comissãa para a
prOxirna reunião, par meia de edital a ser publicada, determina a lavratura da
ata e encerra as trabalhas.

Sala das ComissOes, 20 de abril de 1999.
Sebastiäa Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Roberta.

ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As quinze horas e quinze minutos do dia quatarze de abril de mil

novecentos e naventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Adelmo Carneiro Leâo, Bilac Pinto, Antonio Andrade, Amilcar
Martins, Chico Rafael e Eduardo Daladier, membras da supracitada
Cornissâo. Havenda nimero regimental, a Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leao, declara aberta a reuniãa e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado AntOnio Andrade, dispensa a leitura da ata da
reuniãa anterior, a qual é dada par apravada e é subscrita pelas membros
presentes. A Presidência informa que a finalidade desta reunião é ouvir a Sr.
AntOnio Carlos Passas de Carvaiha, Vice-Presidente da empresa Minas
Gerais ParticipacOes SA - MGI-SA, a quern canvida a tomar assenta a mesa.
0 convidado, corn a palavra, faz a sua expasicãa e em seguida é questionado
pelos Deputadas Amilcar Martins, AntOnio Andrade, Chico Rafael e Eduardo
Daladier. 0 Presidente agradece a participacâo do Sr. AntOnio Carlos Passos

hi
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de Carvalho pelos valiosos subsidios prestados a Comissäo e suspende a
reunião por 5 minutos para que os parlamentares possam despedir-se do
convidado. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa a fase de discussão
e votação de proposiçöes da Cornissão. São apresentados dois
requerimentos: no primeiro, do Deputado Arnilcar Martins, solicita-se que seja
ouvido nesta Comissäo o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Procurador do
Estado de Minas Gerais; e no segundo, do Deputado AntOnio Andrade,
solicita-se ao Vice-Presidente da CEMIG, representante da Southern Eletric
do Brasil ParticipaçOes S.A., que envie a esta Comissão cópia do contrato
social daquela empresa e suas alteraçOes. Colocados em votaçâo, cada urn
por sua vez, são os dois requerimentos aprovados. 0 Presidente registra que
o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Cornissào para a prOxima reuniào ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 20 de abril de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bilac Pinto - Amilcar Martins - AntOnio

Andrade - Eduardo Daladier.

TRAMrIAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 V TURNO DO PROJETO DE LEI N o 10/99

Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orcamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imOvel que especifica ao
Municipio de Varginha.

Inicialmente, foi a proposição distribulda a Comissão de Constituicäo e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto corn a Ernenda n o 1.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, VII, "d", do Regimento Iriterno.

Fundamentação
0 imOvel objeto da proposição e parte de urn terreno doado ao Estado pelo

Municiplo de Varginha, sem que fosse estabelecido nenhum encargo quanto
a destinacão a ser-Ihe dada.

Atualmente, funciona no local o Educandário Olegário Maciel. Mas,
considerando que a area do imOvel excede muito as necessidades da referida
escola, a municipalidade requer o retorno do terreno para implantacào do
Centro de Tratamento e Recuperação de Alcoôlatras, ToxicOmanos e
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Doentes Mentais de Varginha, utilizando as instalaçOes existentes do próprio
Educandário corn as reformas e ampliaçOes necessárias.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferéncia de
dominio de bens pOblicos, a matéria em questão não representa despesas
para as cofres pOblicos nern acarreta repercussão na lei orçarnentária,
embora haja diminuicão do ativo imobilizado do Tesouro.

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a aprovaçäo da iniciativa em tela.

Diante do que fol dito, esciarecemos que estarnos apresentando emenda ao
projeto apenas para retificar a nOmero do registro do imôvel objeto da
proposicão e aprimorar a sua redaçao, de conformidade corn a boa técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 10/99 corn

• Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçâo e Justica, e corn
• Emenda n° 2, a seguir redigida.

EMENDA N O 2
D&-se ao "caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

Varginha a imóvel constituldo por terreno de 4 (quatro) alqueires mineiros de
area, registrada sob o n o 12.569, a fis. 118 do livro 3-R, no Servica Registral
Imobiliário na Comarca de Varginha."

Sala das ComissOes, 20 de abril de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rogeria Correia -

Mauro Lobo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 76/99

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, a prajeto de lei em análise isenta
a cidadão camprovadamente desempregado do pagamento de taxa de
inscrição em concursos promovidos pelos órgãos püblicos do Estado.

Examinada a rnatéria pela Comissão de Constituicão e Justiça, que conclulu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão
emitir parecer sobre a projeto, nos termos do art. 102, XIV, c/c o art. 188, do
Regimento Interna.

Fu ndamentacão
O projeto de lei em pauta tern por objetivo isentar a cidadão

comprovadamente desempregado do pagamento de taxa de inscriçãa em
concursos promavidos pelos Orgäos püblicos do Estado.
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A quantidade de desempregados em nosso Estado assume proporcOes

alarmantes. Destes, muitos poderiam se habilitar a urn cargo pbIico,
submetendo-se a concurso, mas deixam de faze-lo por impossibilidade
financeira.

A taxa de inscrição é cobrada para cobrir gastos gerados pebo concurso,
evitando-se onerar Os cofres do Estado. Entretanto, é necessário ressaltar
que, pebo art. 6 0 da Constituicão Federal, o trabaiho é urn direito social, e pebo
art. 37, II, da mesma Carta, temos que a investidura em cargo ou emprego
püblico se dá mediante prévia aprovação em concurso pUbtico, princIplo
reafirrnado na Constituicâo do Estado, em seu art. 21, § 1°.

E justo que o Estado proporcione a todos a oportunidade de participar dos
concursos püblicos para vagas em seus quadros, liberando da taxa de
inscrição aqueles comprovamente desempregados.

Muito oportuno, pois, o projeto sob análise, que visa a oferecer ao
desempregado condicoes de concorrer aos cargos oferecidos, corn a
oportunidade de retorno a uma vida mais digna e produtiva.

Conctusâo
Pebo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 76/99, no 10 turno,

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Ivo José, Presidente - Christiano Canédo, relator - Luiz Menezes - Ronaldo

Canabrava.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 182/99

Reunião Conjunta das Comissöes de Direitos Humanos, de Administração
Pübbica e de Fiscatizacâo Financeira e Orçamentária

Comissào de Direitos Humanos
RelatOrio

0 Governador do Estado submete a apreciacáo desta Casa, em caráter de
urgència, o projeto de lei em epigrafe, que dispöe sobre a reforma disciplinar
de praças excluldas da Policia Mibitar de Minas Gerais.

Distribu Ida as comissöes cornpetentes, a proposicão tramita em regime de
urgência por solicitacao do Governador do Estado. A Comissáo de
Constituicão e Justiça opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou o Substitutivo n° 1. Em virtude de requerimento
aprovado, do Deputado Joâo Leite, vem agora o projeto de lei a esta
Corn issào, para parecer.

Fundamentacão
Tornou-se imperativa a soluçâo do caso das pracas que foram exctuIdas da

Poilcia Militar por terem participado do rnovimento reivindicatório deflagrado
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em 1997.
E de todos sabido que foram praticados atos que podem se configurar como

quebra da hierarquia e da disciptina e tam bern excessos que culminaram corn
a rnorte de urn dos integrantes da corporaçâo. Entretanto, não se pode
ignorar que os poticiais mibitares agiram sob a pressão de intensa revolta
contra uma injusta situacão salarial e contra condiçöes de trabaiho
extremamente adversas, se não insuportáveis.

Erros houve, tanto por açäo dos manifestantes, quanto por açao do
Governo. 0 primeiro erro do Poder Executivo, ainda no Governo passado, fol
o da exctusäo das pracas sern garantir-Ihes o direito de ampla defesa e o
direito ao contraditório, dois pilares dos direitos individuais modernos. Feita de
forma atabathoada e impensada, a exclusâo atinglu, segundo fomos
informados, ate mesmo pracas que nâo se tinharn envolvido no movimento
reivindicatório.

0 segundo erro, já no atual Governo, foi o de, no afã de cumprir
cornprornissos assumidos durante a campanha ebeitorab e ao mesmo tempo
eximir-se da responsabilidade ünica peba solução do probbema, enviar a
proposicão em exame a esta Casa. A matéria é constitucionalmente da
competência privativa do Governador do Estado, a quem cabe a direção
superior do Poder Executivo, a sua organizacão e a sua atividade. 0 exercicio
da funçâo disciptinar dos servidores do Poder Executivo, civis e rnilitares,
compete privativamente ao Governador do Estado e as autoridades a quem
ele, por nomeação, debegou atribuiçâo para tat.

Se o Comandante-Geral da PolIcia Militar excluiu as praças, a ele compete
agora reintegrá-las ou reformá-las, por ato exclusivo seu, determinado pebo
comandante superior da Poilcia Militar, que é o Governador do Estado
(Constituicáo do Estado, art. 90, inciso XXV). Veja-se tambérn o Estatuto do
Pessoat da Pobicia Mititar do Estado, instituido peba Lei n° 5.301, de 1969:

"Art. 146 - A praca será exclulda do serviço ativo da PobIcia Mibitar nos
casos seguintes:

IV - quando incorrer na pena de exclusão disciptinar, prevista no
Regutarnento Disciptinar da Corporaçäo;";

"Art. 156 - ........................

§ 30 - Nos casos de atos nutos ou anuláveis, o Cornandante-Gerat poderá
fazer a reintegracâo do exciuldo, na forma de direito".

Trata-se, no caso, exatamente de urn ato anulávet por ter sido itegitimo e
ilegal. Recorrendo a doutrina, encontramos em Hely Lopes Meiretles:
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"Anulação é a declaração de invalidade de urn ato administrativo ilegItimo ou
ilegal, feita pela própria Adrninistracão ou pelo Poder Judiciário.

O conceito de ilegalidade ou ilegitirnidade, para fins de anulação do ato
administrativo, não se restringe somente a violacão frontal da lei. Abrange não
sO a clara infringência do texto legal como, também, o abuso, por excesso ou
desvio de poder, ou por relegação dos principios gerais do Direito".

Foi exatamente o que ocorreu, corno asseveramos acirna. 0 ato de
exclusão das pracas caracterizou relegacão dos principios gerais que
garantem a pessoa a defesa de seus direitos. 0 ato discricionário deve ser
anulado pelo seu autor, o Poder Executivo, restabelecendo-se todos os
direitos desfrutados pelos atingidos antes da exclusão. Novamente, ampara-
nos Hely Lopes Meirelles: "Os efeitos da anulação dos atos administrativos
retroagem as suas origens, invalidando as conseqüências passadas,
presentes e futuras do ato anulado. E assirn é porque o ato nub (ou o
inexistente) não gera direitos ou obrigacöes para as partes; näo cria situacöes
jurIdicas definitivas; não admite convalidacão".

E, especialmente: "Pacifica e, hoje, a tese de que, se a Adrninistração
praticou ato ilegal, pode anulá-lo por seus prOprios rneios (STF, SUmula 473).
Para a anulação do ato ilegal ( ... ) não se exigern formalidades especiats, nern
ha prazo determinado para a invalidação, salvo quando norma legal o fixar
expressamente. 0 essencial e que a autoridade que o invalidar demonstre, no
devido processo legal, a nulidade corn que foi praticado. Evidenciada a
infracão a lei, fica justificada a anulação administrativa. A faculdade de anular
os atos ilegais é ampla para a Administracão, podendo ser exercida de oficlo,
pelo mesmo agente que o praticou, como por autoridade superior que venha
a ter conhecimento da ilegalidade através de recurso interno, ou rnesmo p or

avocação, nos casos regulamentares. Quanto aos recursos administrativos,
são os comuns da Administração".

E cristalina a doutrina. 0 ato de exclusão das pracas, de autoria do
Comandante-Geral da PolIcia Militar, por ele pode ser, agora, declarado nub,
invalidando-se todos os seus efeitos. Se não o fizer, pode o Governador do
Estado, autoridade superior, faze-b. Não havia que se remeter a questão
para outro Poder que não o Executivo, que tinha, e tern, todo o arnparo
constitucional e legal para reintegrar ou reformar as praças atingidas.

Da mesrna forma, poderia o Poder Executivo resolver a questão criada corn
os outros atos disciplinares ernitidos contra participantes do movimento
reivindicatOrio. E perfeitarnente cabivel, e por justica defensável, que se
anulern os efeitos legais e administrativos de atos disciplinares que puniram
rnilhares de participantes do rnovirnento, que perrnanecern na corporacão,
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mas que tiverarn a sua ficha funcional maculada pela participaçäo num
movimento justo e legItimo.

Caberia, então, ao Presidente desta Assernbléia Legislativa deixar de
receber a proposicão, por iriconstitucionalidade; ou ainda, Cornissão de
Constituição e Justiça, rejeitá-la, tarnbém por inconstitucionalidade. Nenhum
dos caminhos foi escolhido, cabendo agora, a esta Comissão, apontar o vIcio
de origem da proposição e criar a solucão possivel para o impasse.

Como recurso inicial para emitir o seu parecer, tentou este relator, mediante
requerimento, colocar a grave questão em debate por todos os envolvidos. A
iniciativa visava a subsidiar os trabalhos dos parlamentares corn informaçöes,
pontos de vista e análises de todas as partes, ate mesmo do prOprio
Comando-Geral da Policia Militar e, naturalmente, das praças excluidas. 0
requerimento, não obstante, foi rejeitado. A tramitação em regime de urgência
de urna proposição tao importante resultou numa discussão rápida,
apaixonada e superficial. Não houve tempo nem condiçöes para que se
respeitasse urn dos principios elementares do processo legislativo, a saber, a
ampla discussão das questoes que chegam a esta Casa.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela rejeicão do Substitutivo n o i, da Comissão

de Constituição e Justica, e pela aprovação do Projeto de Lei n o 182/99, na
forma do Substitutivo n o 2, por nOs apresentado:

SUBSTITUTIVO No 2
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Serão empreendidas pelo Poder Executivo as acOes administrativas

necessárias para que se garantam os direitos constitucionais das pracas
excluidas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais pela participação, ou
pela suspeita de participaçâo, no movimento reivindicatório de 1997.

Art. 20 - As medidas discipbinares havidas por decorréncia do movimento
reivindicatôrio citado no art. 10 que não implicaram exclusão da corporacão
serão também revistas.

Art. 30 - As acoes de revisão poderão incluir a reforma, a reintegração ou
qualquer outra modalidade administrativa que convier ao Poder Executivo.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - João Leite, relator - Maria Tereza

Lara - Glycon Terra Pinto - Sargento Rodrigues.
Comissão de Administracão Piblica

RelatOrio
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o Governador do Estado submeteu ao exarne desta Assembléla, em

caráter de urgência, o projeto de lei em referenda, que dispöe sobre a
reforma discipinar de praças exciuldas da Poilcia Militar de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/3/99, a proposicão foi distribuida
a Comissâo de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n o i, que
apresentou, e as Comissöes de Adrninistração Püblica e de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, para emitirem parecer, nos termos regimentais.

Posteriormente, a requerimento do Deputado Joâo Leite, a proposicao foi
também distribulda a Comissão de Direitos Humanos, a qual opinou pela
aprovacäo da matéria na forma do Substitutivo n o 2, que apresentou.

Fundamentacão
o desfecho do movimento reivindicatório ocorrido em 1997, corn a exclusão

de quase duas centenas de pracas da Policia Militar de Minas Gerais, gerou
insatisfação notória e generalizada na populacão, que viu nos atos de
expulsâo quase sumária mais uma grande injustica cometida contra membros
daquela corporaçào.

Comprometido, na sua campanha eleitoral, em buscar urna solução justa
para o impasse que perdura desde aquela época, a Governador do Estado
enviou a esta Casa projeto de lei propondo a reinclusão das pracas expulsas
e a sua subseqüente reforma disciplinar, beneficiando-as, ainda, corn a direito
de perceberem proventos integrals.

Exarninada a proposicão pelos membros da Cornissão de Constituição e
Justica, verificou-se que a solução pretendida pelo Cornandante-em-Chefe da
PMMG encontraria ôbices juridico-constitucionals que inviabilizariam a
medida, razão pela qual a Comissão houve por bern apresentar urn
substitutivo, corn vistas a promover a reinclusâo das pracas a Policia Militar e
a sua imediata agregacão a Secretaria de Recursos Humanos e
Adrninistracâo, para exercer funçöes de seguranca nas escolas.

Todavia, nos termos em que está vazada a proposta formulada pela
Comissão de Constituiçâo e Justica, segundo se verifica da leitura do
Substitutivo no 1, ressaltam algumas disposicães que poderiam dificultar a
operacionalizacão da norma legal pelo Poder Executivo.

Nos termos do § 40 do art. 42 da Constituiçäo da Reptiblica, "a militar da
ativa que aceitar cargo, emprego ou funcâo pUblica temporária, não eletiva,
ainda que da adrninistracão indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e
somente poderá, enquanto permanecer nessa situaçâo, ser promovido por
antiguidade, contando-se-Ihe a tempo de servico apenas para aquela
promocão e transferéncia para a reserva, sendo depois de dois anos de
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afastamento, continuos ou não, transferido para a inatividade".
Em razão dos debates ocorridos e das polérnicas suscitadas nesta Casa

durante a tramitaçao do projeto em exame, julgamos conveniente e oportuno
aprimorá-lo.

Do ponto de vista técnico-juridico, faz-se necessária restabelecer
dispositivo constante no projeto original, que versa sabre desisténcia de ação
judicial. Na verdade, a desisténcia da ação é uma forma de extinçäo do
processo, prevista no art. 267, VIII, do Codigo de Processo Civil. Näo faz
coisa julgada material. Esse fato, nas palavras do Prof. Humberto Teodoro,
conceituado processualista, "não impede que, futurarnente, a autor venha
outra vez a propor a mesma açäo, posto que inexiste, 'in casu', a eficácia de
coisa julgada" (Processo de Conhecimento, v. I, pág. 349).

A figura adequada, no caso em tela, é a renüncia ao direito em que se
funda a açâo, que é de natureza inteiramente diversa e está regulamentada
no art. 269, V, do mesmo COdigo. A renüncia, quando permitida, faz coisa
julgada material e impede novas açöes corn o mesmo objeto. For esse
motivo, essa matéria necessita ser modificada.

Em relacâo ao mérito, globalmente, cumpre-nos destacar que a proposicão
sob análise, resultante da resposta do Governador do Estado ao apelo da
quase totalidade dos membros desta Casa pela anistia dos militares
excluIdos, possui, sobretudo, um cunho social e de justica, pasta que
pretende corrigir uma situação que deixou desamparadas inUrneras famIlias
de militares. Entretanto, a reforma dos 185 militares corn proventos integrals
ensejaria um desestimulo aos companheiras militares da ativa, que deverão
trabalhar 30 anos para obter a mesmo beneflcio, e aos cerca de 1.200
militares que foram punidos cam penas rnenos severas que a exclusão
disciplinar.

Quanta ao embasarnento legal da proposicäo, temos a considerar que a
reforma, consubstanciada coma medida disciplinar, é prevista na legislacâa
vigente, coma, par exemplo, na alInea "g" do art. 55 do Codiga Penal Militar
(Decreto-Lei n o 1.001, de 21/10/69). No caso especIfica das pracas, a Lei no
5.301, de 1969, prevé a refarma disciplinar, especificamente nos termos do
art. 140, III, que estabelece sua ocarrência "quanda enquadrar-se nos casos
de reforma compulsória, par incapacidade moral ou profissional, previstas no
Regulamenta Disciplinar da Corparacâo".

Diante dissa, propamas, par meio do presente Substitutiva no 3, uma
medida que atenda a intençäa de se atenuar a decisâo relativa aos militares
que se expuseram em favor de muitos e, ao mesmo tempo, que adote
critérios racionais para a cálculo da aposentadoria, levando-se em canta a
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bem-estar de toda a corporaçäo.

Finalmente, acolhendo proposta do Deputado Paulo Pettersen, corn o intuito
de corrigir erro material na relacão nominal das praças constantes no anexo a
lei, apresentamos emenda propondo a exctusão das praças relacionadas sob
o n° 10 (por nao ter esta sido excluida da corporacão) e sob o n° 137 (por
constar da listagem em duplicidade, ja que o mesmo nome consta, tambérn,
sob o n° 136) e a inclusâo do nome do Cabo Ronan de Brito Vieira, por tratar-
se de praca cujo nome foi omitido da lista, embora tenha sido exclulda em
condicöes idénticas as dos dernais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 182/99,

no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 3, corn a Ernenda n° 1, que a seguir
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N O 3
Dispöe sobre a reforma disciplinar de praças excluIdas da Poilcia Militar de

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

reforma disciplinar das pracas identificadas no anexo desta lei.
Art. 20 - A anulacao dos atos de exclusão e a reinclusäo das pracas dar-se-

a, na mesma data, por ato do Coma ndante-Gerat da PolIcia Militar de Minas
Gerais - PMMG -, nos termos do art. 156, § 30, da Lei n° 5.301, de 16 de
outubro de 1969.

Art. 30 - A praça reinclulda será reformada disciplinarmente, percebendo
remuneracâo proporcional ao tempo de serviço, nos termos do art. 44, II, da
Lei Delegada n° 37, de 13 de janeiro de 1989, calculada corn base no soldo e
nas vantagens incorporáveis.

Parágrafo Unico - Caso a rernuneraçâo calculada nos termos deste artigo
tenha valor inferior a urn salário minimo, será concedido as praças
reformadas, nos termos desta lei, abono no montante suficiente para que se
atinja aquele valor.

Art. 40 - 0 Comandante-Geral da PMMG, a requerimento da praca, poderá
reformar administrativamente os militares sujeitos a processos administrativos
ou penais, ainda que näo incluIdos no anexo desta lei, extinguindo-se a
punibilidade exclusivamente no que se refere aos casos de processos
administrativos, disciplinares ou penais que concluam pela exclusão,
relacionados aos eventos ocorridos quando do movimento revindicatOrio de
meados de 1997, corn proventos calculados nos termos do art. 3 0 desta lei.

Art. 50 - Aplica-se o disposto nesta lei a praça que:
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- apresentar requerimento escrito nesse sentido;

II - renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funde ação
judicial proposta contra o Estado, em virtude de fatos relacionados aos
eventos ocorridos em meados de 1997, especialmente àqueles que deram
origem a atos de exclusão.

Parágrafo ünico - 0 requerimento a que se refere este artigo deverá ser
apresentado no prazo de ate trinta dias contados da data da publicacão desta
lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

EMENDA N o 1
No anexo ao projeto, suprimam-se os itens 10 - Sgt. Tânia Beatriz dos

Santos e 137- Sd. Josmar Gonçalves Junior e acrescente-se, onde convier, o
nome do Cabo Ronan de Brito Vieira, renumerando-se os demais.

Sala das Cornissães, 15 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira , Presidente - Arlen Santiago, relator - Eduardo

Daladier - João Leite - Sebastião Costa - Chico Rafael.
ANEXO

(a que se refere o art. 10 da Lei no,
de de de 1999)

* - 0 Quadro referente a este
Anexo foi publicado na edicão do
"Diário do Legislativo" de 21/04/99

Comissäo de Fiscalização Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 182/99 dispöe
sobre a reforma disciplinar das pracas exciuldas da PolIcia Militar de Minas
Gerais em razâo do movimento reivindicatório ocorrido em 1997.

Distribuida as comissöes competentes, a proposicão tramita em regime de
urgência por solicitação do Governador do Estado. A Comissâo de
Constituicão e Justiça opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
Iegalidade e apresentou o Substitutivo n o i. A Comissão de Direitos Humanos
opinou pela aprovaçâo do projeto corn o Substitutivo n.° 2, que apresentou.
Quanto ao mérito, também a Comissâo de Administracão Publica opinou pela
aprovaçáo do projeto de lei na forma do Substitutivo n.° 3.

Nos termos regimentais, vern agora o projeto a Comissâo de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
econôrnico e financeiro.

Fundarnentaçâo
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Cabe a Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentaria manifestar-se

sobre os aspectos econômico e financeiro do projeto, em complemento ao
trabalho anteriormente desenvolvido nas demais comissöes, que envolveu os
aspectos de legalidade, juridicidade, constitucionalidade e de mérito da
proposição. No caso em tela, ressalta-se a importância da despesa adicional
para os cofres do Estado decorrente do pagamento de aposentadorias,
pensães, gastos corn saUde e outros que se estenderão por
aproximadan-iente 37 anos, em media, considerando-se a expectativa de vida
media de 67 anos para os reformados e sua idade media atual de 30 anos. E
de salientar que, no projeto encaminhado a esta Casa, consta o apoio de 77
Deputados. Em sua mensagem, o Governador anexou ofIcio no qua] se
encontra a seguinte justificaçao:

"Atos de indiscipna, do mais leve ao rnais alto grau, foram cometidos a par
da absoluta falta de comando e descontrole, nao so da parte do Comando da
Força PUbHca do Estado como por parte do prOprio Governo. ....... Não se
incluern dentre os beneficiários aqueles que praticaram atos de gravissima
indisciplina e, portanto, não fizeram por merecer o amparo ora previsto".

Para fins de avaliaçao do impacto financeiro da proposiçâo, caso seja
transforrnada em lei, efetuamos o cálculo do valor presente do fluxo de
despesas corn o pagamento mensal dos proventos de aposentadoria,
aplicando-se uma taxa de desconto de 1,5% ao mês, que é o rendimento
médio obtido pelo cidadâo comum em suas aplicaçaes financeiras. Como
salientado anteriormente, estimamos uma vida media de 67 anos para os
reformados. Caso a aposentadoria seja integral, o valor presente das
despesas é de R$45.665.256,32. Decidindo-se pela aposentadoria
proporcional ao n(imero de anos trabalhados em relaçâo a 30 anos e sendo o
valor minimo do provento igual a R$130,00, o valor presente é de
R$16.492.562,04. Em outras palavras, se o Estado aplicasse hoje urn capital
de R$16.492.562,04, recebendo como rendimento 1,5% ao mês sobre esse
valor aplicado, estaria garantido o fluxo de pagamentos mensais decorrentes
da concessáo da aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Esse é o
custo financeiro da decisâo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar o Substitutivo fl. 0 4, em que,
dentro de urn espirito democrático, procuramos contribuir para o
aprofundarnento do debate dessa matéria tao relevante para o Estado de
Minas Gerais. Esperamos que as sugestOes apresentadas sejarn
aproveitadas e perrnitam o efetivo aprimoramento da proposiçäo,
resguardando os direitos dos servidores e, ao rnesmo tempo, possibilitem 0
necessário entendimento acerca da rnatéria.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 182/99, no 10
turno, na forma do Substitutivo n o .4, que apresentarnos.

SUBSTITUTIVO n.° 4
Dispoe sobre a reintegraçäo e a agregaçäo de praças excluldas da Poilcia

Militar de Minas Gerais - PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1.0 - Ficam readmitidas a corporaçao as pracas da Policia Militar de

Minas Gerais - PMMG - dela excluIdas em virtude da participação no
movirnento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 e constantes no Anexo I
desta lei, assegurada, no retorno a graduação, a contagem de tempo para
todos os fins, assim como o pagarnento retroativo referente ao perlodo da
exclusâo.

Art. 2.° - As praças de que trata o art.1.° ficarão, na mesma data da
readmissao, agregadas a Secretaria de Estado da Segurança PUblica.

§ 1.0 - 0 regulamento preverá o direito de opcao, pelas praças, de Orgão ou
entidade da administraçâo pUblica direta ou indireta a que desejarem ficar
agregadas, pelo prazo previsto no paragrafo inico do art. 17 da Lei n.° 5.301,
de 16 de outubro de 1969.

§ 2. 0 - Antes de esgotado o prazo a que se refere o paragrafo anterior, as
praças deverâo optar, na forma do regulamento, pelo retorno ao serviço ativo
na corporaçäo ou pela permanéncia no Orgao ou na entidade pelo qual
tiverern optado.

Art. 3•0 - Ficarn anulados os atos de puniçäo praticados em decorrência da
participacão no rnovimento reivindicatOrio de junho de 1997, elirninando-se
toda e qualquer anotaçáo ou registro na ficha individual do policial militar.

Art. 4.° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de quinze dias
a contar de sua publicaçao.

Art. 5. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 15 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Marcelo Goncalves, relator -

Rogerio Correia - Sebastiào Costa - Mauro Lobo - Antonio Andrade.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 22a REUNIAO ORDINARIA, EM 20/4/99
Presidência do Deputado Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: OfIcios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentacao de
Proposiçöes: Proposta de Emenda a Constituição n° 13/99 - Projeto de Lei
Complementar n° 8/99 - Projetos de Lei n°s 241 a 251/99 - Requerimentos n°s
216 a 227/99 - Requerimento do Deputado Márcio Cunha - Comunicaçöes
dos Deputados Irani Barbosa, Carlos Pimenta, Luiz Menezes (2) e Elaine
Matozinhos (2) - interrupcão e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Ambrósio Pinto - Antonio Andrade -
AntOnio JUlio - Antonio Roberto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta .- César de Mesquita - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Rodrigues - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George
Hilton - Glycon Terra Pinto - Ivo José - João Leite - João Paulo - João 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 Tereza Lara - Mauri
Torres - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl4min, 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. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado João Leite, 2 1- Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata
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da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Correspondência
- 0 Deputado Marco Regis, 1°-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFiCIOS

Do Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Secretário da Fazenda,
encaminhando os Demonstrativos Contábeis da Administração Direta, Indireta
e Fundos referentes a fevereiro de 1999. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Francisco Wenceslau Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete, encaminhando manifesto dessa Câmara em apoio ao
Projeto Minas Unida Vence a Crise. (- Anexe-se ao requerimento da Mesa da
Assembléia relativo ao Projeto Minas Unida Vence a Crise.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposicOes

o 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:
PROPOSTA DE EMENDAA CoNsTlTuIcAo N O 13/99

Acrescenta a Constituiçäo do Estado o art. 300 e suprirne o inciso I do art.
139.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica acrescentado a Constituicão do Estado o seguinte art. 300:
"Art. 300 - A Coordenadoria-Geral de PerIcia Oficial do Estado de Minas

Gerais, instituição permanente dotada de autonomia administrativa, técnica e
financeira, subordinada ao Governador do Estado e essencial a função
jurisdicional, incumbe, privativamente, a realizacão das pericias oficiais no
ãmbito do Estado.

§ 1 0 - São princIpios institucionais da Coordenadoria-Geral de PerIcia Oficial
do Estado de Minas Gerais a indivisibilidade e a independéncia funcional.

§ 21 - A pericia oficial do Estado é exercida por perito criminal, medico-
legista e odonto-legista.

§ 30 - 0 Coordenador-Geral será um perito em final de carreira, nomeado
pelo Governador do Estado, entre Os integrantes de lista trIplice elaborada
pelos peritos oficiais, para urn mandato de dois anos, sendo permitida uma
recondução.

§ 40 - Ficam transferidos para a Coordenadoria-Geral de PerIcia Oficial do
Estado os servidores integrantes dos quadros do Instituto de CriminalIstica e
do Instituto Medico-Legal, assim como os bens môveis e imáveis
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pertencentes ao patrimônio desses órgãos.
§ 50 - A estrutura orgãnica da Coordenadoria-Geral de Pericia Oficial do

Estado de Minas Gerais será estabelecida em tel..
Art. 20 - Fica suprimido o inciso I do art. 139 da Constituicão do Estado.
Art. 30 - Esta ernenda a Constituicão entra em vigor na data de sua

publicacão.
Sala das Reuniöes, 14 de abril de 1999.
Joäo Leite - Adelmo Carneiro Leão - Miguel Martini - Maria José Haueisen -

Paulo Piau - Marcelo Gonçalves - Arnilcar Martins - Ivo José - Jorge Eduardo
de Oliveira - Luiz Menezes - Hely Tarqülnio - Rémolo Aloise - Márcio
Kangussu - José Henrique - Sebastião Costa - Edson Rezende - Fábio Avelar
- Marco Regis - Alvaro Antonio - Maria Tereza Lara - Ailton Vilela - Durval
Angelo - Alberto Bejani - Wanderley Avila - Antonio Carlos Andrada - Eduardo
Hermeto - Rogério Correia.

Justificacão: 0 Instituto de CriminalIstica e o Instituto Medico-Legal da
Secretaria da Seguranca Püblica são as unidades administrativaS
responsáveis pela realizacão das pericias em geral, atividade da maior
relevância no dominio das investigacOes criminais.

Atualmente, esses ôrgãos não dispOem de autonomia suficiente para o
desempenho de suas atribuicães legais. E sabido que a perIcia oficial em
Minas Gerais, que compreende as atividades de criminalistica e medicina
legal, encontra-se numa situação preocupante, pois não the são assegurados
efetivamente os rneios necessários para auxiliar a justica.

o papel da perIcia é de suma importãncia para a apuracão das infracbes.
Para comprovar a veracidade de tat afirmação, basta ressattar que o Codigo
de Processo Penal consagra ao assunto o Capitulo II do TItuto VII (do art. 158
ao art. 184). Em razão disso, é preciso que o órgão disponha de maior grau
de autonomia para atuar com imparcialidade na busca da verdade dos fatos,
o que permite a açâo da justica.

Ora, o laudo pericial constitui urn documento que exige rnuita
responsabilidade por parte do perito, devendo ser feito corn critério e de forma
minuciosa, sem quatquer pressão ou interferéncia que possa comprometer a
autenticidade da perlcia.

Não ha di:ivida de que o êxito das investigacOes depende, em grand e parte,
de uma perIcia competente, séria e, acima de tudo, autOnoma.

Para tanto, torna-se imprescindivet a criação da Coordenadoria-Geral de
Pericia Oficial do Estado, instituição perrnanente e dotada de autonornia
administrativa, técnica e financeira. Da mesma forma, entendemos que a
direção desse Orgão autOnomo deve ser confiada a urn perito integrante da
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carreira, nomeado pelo Governador do Estado.

A CPI do Sistema Penitenciário, após tomar o depoirnento de diversas
autoridades envolvidas, direta ou indiretamente, corn o sistema penitenciário
do Estado e depois de visitar vários órgãos e entidades da administração
püblica, chega a conclusão de que a perIcia não deve estar subordinada a
Delegado de Poilcia, porque tat vinculação compromete a eficiência da
atividade realizada pelos peritos. E indispensável que o Orgão que se
pretende criar por meio desta proposição seja dotado de independéncia
funcional para garantir maior segurança no julgamento dos processos
judiciais, como já ocorre em outros Estados da Federacão.

E oportuno assinalar que o Programa Nacional de Direitos Humanos,
instituldo peto Ministério da Justica em 1996, incentiva o fortalecimento dos
institutos médico-legais e de crirninallstica, recomendando a adoção de
medidas que assegurem a sua exceléncia técnica e progressiva autonomia,
bern como a sua articulaçâo corn universidades corn vistas a aumentar a
absorcão de tecnologias.

A criacão da Coordenadoria-Geral de PerIcia Oficial do Estado implica a
supressäo do inciso I do art. 139 da Carta mineira, que subordina a pericia
técnico-cientlfica a Delegado de Pollcia.

Dessa forma, esperamos contar corn o apoio dos nobres colegas da Casa
para a aprovacão desta proposicão.

- Publicada, vai a proposta 6 Comissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 8/99
Dispae sobre a aposentadoria voluntária do servidor piblico designado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Esta lei assegurará ao servidor pibIico designado o direito a

aposentadoria voluntária.
§ 1 0 - 0 intersticio será de cinco anos consecutivos no exercicio da

interinidade.
§ 2° - 0 Estado deverã promover concurso püblico para regularizar a

situacão dos cargos ocupados por servidores designados.
§ 30 - Esta lei altera o art. 108 do Estatuto do Servidor Püblico de Minas

Gerais.
§ 40 - Revoga-se integralmente o art. 112 do Estatuto do Servidor Pibtico

de Minas Gerais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo Os

direitos adquiridos nela previstos.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
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Sala das Reuniães, 20 de abril de 1999.
Ailton Vilela
Justificação: Este projeto de lei tern como objetivo assegurar a

aposentadoria voluntária ao servidor ptiblico designado para ocupar cargo no
Estado.

Salientamos que tal servidor goza dos mesmos direitos dos servidores ern
atividade e das aposentadorias par invalidez e cornpulsória. Entendemos ser
justo conceder-the a direito a apasentadoria voluntária, conforme prevê a
projeta.

- Publicado, vai a projeta as Comissöes de Justiça, de Administracão
POblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N'241/99
Declara de utilidade pUblica o Centro Espirita Vinhas do Senhor, corn sede

no Municipia de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art.1° - Fica declarado de utilidade püblica a Centro Espirita Vinhas do

Senhor, corn sede na Rua Tomás Antonio Gonzaga, 305, Bairro São José,
Municipia de Pouso Alegre, CGC n° 17.409.863/0001-10.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 15 de abril de 1999.
Chico Rafael
Justificação: Este projeto de lei tern o objetivo de declarar de utilidade

püblica a Centro EspIrita Vinhas do Senhor, corn sede no MunicIpio de Pouso
Alegre. Trata-se de entidade civil, religiosa e filantrópica que cornprovau,
conforme documentacaa anexa, ter personalidade juridica, estar em
funcionarnento ha mais de dais anos, não remunerar as cargos de sua
direcão e ter coma Diretores pessoas idOneas.

Pelo fato de a citada entidade atender aos requisitos canstantes na Lei
n°12.972, de 27/7/98, esperamos contar corn a apoio de nossos nobres pares
para a aprovacão deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as CornissOes de Justiça, para exarne preliminar,
e de Educação, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N o 242/99
Autoriza a Poder Executivo a constituir a ernpresa Companhia de Gas e

Energia da Regiáo Metropolitana de Bela Horizonte.
Art. 1°- Fica a Poder Executivo autorizado a constituir empresa püblica,
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vincutada a Secretaria de Estada de Minas e Energia, sob a denominação de
Companhia de Gas e Energia da Regiao Metropolitana de Bela Horizonte,
para planejar, imptantar, operar e expborar as serviços de gas e energia na
Região Metropolitana de Bela Horizonte.

Parágrafa Unico - A empresa será constitulda sob a forma de saciedade
anOnima, corn sede e faro no MunicIpio de Bela Horizonte e prazo de duracao
indeterminada.

Art. 20 - A Campanhia de Gas e Energia da Regiao Metropotitana de Bela
Horizonte reger-se-á pela dispasta na Lei Federal n o 6.404, de 15 de
dezernbro de 1976.

Parágrafo Unico - A administraçãa da empresa será exercida pela Conselho
Administrativo e pela Diretaria Executiva.

Art. 30 - 0 capital social da empresa será de R$1.500.000,00 (urn milhão e
quinhentos mil reais), dividida em açOes ardinárias nominativas.

Art. 40- 0 Estada terá a titularidade do percentual das acOes cam direita a
vata que the assegure a controle da empresa.

Art. 50- Somente paderá ser acionista da Companhia de Gas e Energia da
Região Metropolitana de Bela Horizonte pessaa jurIdica de direito pUblico
interna.

Art. 60 - Na implantaçao da empresa a que se refere esta lei será aberto
prazo para que as municipias da Região Metrapalitana de Bela Horizonte
subscrevam parcela do capital social nãa subscrita pebo Estado.

Parágrafo Unico - A participação sacietária dos municIpias a que se refere a
"caput" deste artiga observará as critérios de proparcianalidade fixadas no
estatuta social da empresa.

Art. 70- A expansãa da rede de gas e energia será realizada de acarda cam
a planejamenta urbana integrado.

Art. 80- Fica a Pader Executiva autorizada a praticar as atas necessárias
para receber em doação as bens môveis e irnOveis e, par meia de
transferéncia, as recursos humanos e as direitas de prapriedade da CEMIG e
da GASMIG, dos municIpias membros da Região Metrapalitana de Bela
Horizonte, indispensáveis a cansecucão dos abjetivas da empresa.

§ 1 1- 0 recebimento da daacaa a que se refere a "caput" deste artigo fica
condicionado a garantia de repasse, pela Estado, pela CEMIG e pela
GASMIG, dos recursos financeiras necessárias a manutencão e a aperaçãa
do sistema de gas e energia da Região Metropalitana de Bela Horizonte no
que se refere a falha de pagarnenta dos empregadas transferidos, aos
encargas sociais e aos demais benefIcias sociais e trabaihistas incidentes.

§ 20 - Apás a constituicãa da Companhia de Gas e Energia da Regiao



^A-1

594
Metropolitana de Belo Horizonte e a aprovaçao de seu estatuto social, os atos
necessários ao recebimento da doacão a que se refere o "caput" deste artigo
serâo realizados pelos administradores da empresa.

Art. 9°- Para fazer face as despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, ate o limite de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11- Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniães, 	 abril de 1999.
Irani Barbosa
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracão

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

PROJ ETO DE LEI NO 243/99
Dá nova redacäo ao art. 7 1 da Lei n° 11.475, de 26 de maio de 1994, que

dispöe sobre a reorganizacão da Fundacäo Helena Antipoff, estabelece nIveis
de vencimentos e dá outras providências.

A Assembléia Leg islativa decreta:
Art. 1 0 -0 art. 70 da Lei n° 11.475, de 26 de maio de 1994, passa a ter a

seguinte redacão:
"Art. 70 - 0 Conselho Curador é composto por nove membros, sendo:
- o Secretário de Estado da Educacao que exercerá a sua Presidéncia;

II - urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
Ill - urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenacão Gera[;
IV - urn representante da Associacao de Pais de Alunos da Fundaçâo;
V - quatro pessoas de notôria competOncia.
VI - o Presidente da Fundaçào, nos termos do art. 10.
§ 1 0 - 0 exercIcio da funçào de conselheiro é gratuita e relevante.
§ 20 - Haverá, para cada membro elencado nos incisos II, Ill e IV, urn

suplente.
§ 31 - A designacão dos membros será feita pelo Governador do Estado,

observadas as indicacöes respectivas das entidades representadas quanto
aos efetivos e aos suplentes.

§ 40 - 0 mandato dos membros do Conseiho Curador é de natureza gratuita
e tern duraçào de dois anos, permitida urna reconducão.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 14 de abril de 1999.
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Dinis Pinheiro
Justificação: Tern o presente projeto como escopo dar nova redaçâo ao art.

70 da Lei n o 11.475, de 1994. Esse objetivo fundamenta-se na adequacao do
Conselho Curador as suas elevadas funçoes, relacionadas no art. 6 0 do
citado ordenamento legal.

O caráter fiscalizador do Conseiho requer de seus membros atributos e
disponibilidade indispensáveis para o alcance de seu firn. Essa orientacäo
está presente no projeto de lei.

Prevêem-se para o Conselho pessoas ligadas ao poder püblico,
notadamente as de notOria especialidade e ilibada reputaçao. Para todas as
pessoas é regra maxima nao-remuneraçâo para o exercIcio dessa relevante
funcào.

Nâo se perde de vista a Iição da grande mestra Helena Antipoff, sempre
atual.

Aguardo, corn apoio dos nobres Deputados, a aprovacão deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administracao
PibIica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 244/99
Revogaoart. 9°da Lei n° 11.050, de 19dejaneirode 1993, modificado pelo

art. 28 da Lei no 11.406, de 26 de janeiro de 1994, que dispöe sobre verba
honoraria atribuida aos membros de conseihos curadores ou de órgãos
colegiados equivalentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogado o art. 9 0 da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de 1993,

alterado pelo art. 28 da Lei n° 11.406, de 26 de janeiro de 1994.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes ern contrário.
Sala das Reuniães, 14 de abril de 1999.
Dinis Pinheiro
Justificaçäo: Ao se propor a revogaçào do referido artigo, pretende-se

resgatar o verdadeiro sentido da constituição dos conseihos curadores ou dos
órgãos colegiados equivalentes, considerando que a esses órgäos compete
deliberar e controlar as atividades das fundaçöes püblicas estaduais, sendo

0 constituldos por pessoas de ilibada conduta moral; que o desempenho da
função de conselheiro e serviço relevante, caracterizando münus ptblico a
ser registrado no curriculo pessoal na forma usual; e que a remuneraçâo
incentiva a disputa e a reivindicação, contrárias ao caráter que se pretende
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imprimir a função.

Pelas razöes apresentadas, contamos corn a aprovação dos ilustres
Deputados ao projeto de lei proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, de Administração
PUblica 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 245/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.900/98)

Declara de utilidade püblica a Associação Cultural Afrikpoeira, corn sede no
Municipio de Araguari.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Cultural

Afrikpoeira, corn sede no MunicIpio de Araguari.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
César de Mesquita
Justificação: A Associação Cultural Afrikpoeira tern-se destacado entre as

instituiçoes que incentivarn a prática do esporte e promovern a difusão da
cultura no Municipio de Araguari.

Em funcionamento ha rnais de dois anos, a entidade ministra o ensino da
capoeira, incentivando a prática do esporte, e difunde a cultura.

Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, que não recebern
nenhuma remuneração pelo exercicio dos cargos que ocuparn.

Por acreditar nos benefIcios que a Associação traz âquele municIpio,
apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares a sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame prelirninar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N o 246/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.389/97)

Declara de utilidade pUblica a Associação de Congados Moçambique São
Benedito Estrela da Guia, corn sede no Municipio de Monte Alegre de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Congados

Mocambique São Benedito Estrela da Guia, corn sede no Municipio de Monte
Alegre de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
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Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
César de Mesquita
Justificação: A Associação de Congados Moçarnbique São Benedito Estrela

da Guia é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada corn a finalidade de
dar assistência social e cultural a comunidade.

De caráter assistencial, a entidade funciona ha trés anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idOneas, que não recebem nenhuma remuneração
pelos cargos que ocupam.

Por acreditar nos beneficios que a entidade traz aquele municIpio,
apresentamos este projeto e solicitamos o apoio de nossos ilustres pares
para a sua aprovaçao.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 247/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.878/98)

Declara de utilidade ptiblica a Associacão de Combate a Fome e a Miséria
do Brasil Central, corn sede no MunicIpio de Uberaba.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Combate a

Fome e a Miséria do Brasil Central, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçães em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
César de Mesquita
Justificacão: A Associação de Combate a Fome e a Miséria do Brasil

Central, de natureza filantrópica, tem-se destacado no Municipio de Uberaba,
entre as instituiçoes de combate 6 fome e a miséria.

C
	 Em funcionamento ha mais de dois anos, a entidade é composta por urna
0 diretoria formada de pessoas idôneas, que não recebern rernuneração pelos

cargos ocupados.
C Por acreditar nos beneficios que a instituição traz âquele municIpio,

apresentamos este projeto, solicitando apoio de nossos ilustres pares para
sua aprovação.

0	 - Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso!,

0 
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N° 248/99
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(Ex-Projeto de Lei n o 1.840/98)
Cria o Programa Mineiro de Apoio a Cultura do Algodão - Pro-Algodão - e

dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa Mineiro de Apoio a Cultura do Algodão -

Pro-Algodão.
Art. 21 - São objetivos do Prograrna:
I - incentivar a producão, a industrializacão e a comercialização do algodão

no Estado;
II - promover o desenvolvirnento e a divulgacão de tecnologia aplicável a

cadeia produtiva do algodão;
III - estirnular a rnelhoria da qualidade do produto, tendo em vista o aurnento

da competitividade do setor;
IV - contribuir para a geracão de empregos e o aumento de renda no meio

rural, observando-se os principios do desenvolvimento sustentável.
Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do

Programa:
- identificar, mediante o zonearnento edafoclirnático do Estado e de forma

regionalizada, as areas propIcias ao cultivo do algodao;
II - subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no

negócio algodoeiro, mediante a implantacão de sistema de inforrnacöes de
mercado, integrando órgãos pUblicos, empresas, associaçöes e cooperativas
de produtores;

Ill - elaborar normas e manter sistema de classificaçao e padronizacão do
produto;

IV - exercer o controle fitossanitário das lavouras e dos rnateriais de
propagaçào das plantas, bern como do uso de agrotóxicos;

V - destinar recursos especIficos para a pesquisa, a inspecão sanitária, a
assistência técnica e a extensão rural;

VI - prestar assistência técnica aos produtores, sendo esta prioritária e
gratuita para a agricultura familiar;

VII - promover acöes de capacitaçao profissional de técnicos, agricultores e
trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenclais e de
comercializacão, em particular os voltados para o associativismo e 0

cooperativisrno;
VIII - criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado ao

algodão produzido e beneficiado no Estado;
IX - criar, nas instituiçöes bancárias oficiais, linhas de crédito especials para

investimento, custeio e modernizacão da cotonicultura.
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Art. 4° - As açöes governamentais relativas a irnplementacäo do PrO-
Algodao contarão corn a participacão de representantes dos produtores e dos
trabalhadores e de entidades püblicas e privadas Iigadas a producao, a
comercializaçâo e a industrializacão do algodão.

Art. 5 0 - Esta lei será regularnentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua publicação.

Art. 61' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 13 de abril de 1999.
César de Mesquita
Justificação: No dia 1 0/7/98, cornemorararn-se quatro anos de implantação

do Piano Real. Os benefIcios advindos da estabilizacão da rnoeda e do
controle da inflacão são inegáveis e reconhecidos por toda a sociedade. E do
conhecirnento geral que urn dos sustentáculos do real tern sido o que se
convencionou chamar de "ãncora verde", ou seja, a manutencão dos precos
dos produtos agricolas, especialmente dos alimentos, em nIveis abaixo dos
indices inflacionários.

As conseqüências dessa medida para o setor agrIcola, conforme
declaraçöes do Presidente da Confederacão Nacional da Agricultura - CNA -,
Antonio Ernesto de Salvo, publicadas no jamal "Estado de Minas" do dia
2/7/98, na secão de Econornia, são urn "verdadeiro desastre". Segundo o Ilder
agropecuarista, a perda de renda do produto agropecuário, no perlodo de
vigência do Piano Real, teria sido superior a 30% e, o que é pior, "sem
perspectivas de reversão de expectativas". Corn relacão aos produtores de
algodão, a situacão é ainda mais critica.

Ao ado das questOes de politica rnacroeconOmica que afetaram
negativarnente o setor algodoeiro, corno a Iiberalizaçáo das irnportacOes (de
produtos de qualidade discutivel) e a valorizacão da moeda (o que dificulta a
exportacão), problemas conjunturais observados nas Oltimas safras, como
condiçOes clirnáticas adversas - em virtude do "El Niño" - e a ocorrência de
pragas e doencas nas Iavouras, provocaram queda acentuada da
produtividade e aurnento substancial dos custos de produçâo. Tais
circunstãncias tern levado os agricultores, notadamente Os da região de
Centralina, no Triãngulo, a urna situação de desespero e desânirno, em face
da impossibilidade de arcar corn os compromissos assumidos junto as
instituiçOes financeiras para o financiamento da produção.

Segundo as informaçOes do "Cenário Futuro para a Cadeia do Algodao em
Minas Gerais", publicado em 1995, pela Secretaria de Agricultura, Minas
Gerais e o 31 major consurnidor de algodão em plurna do Pals, corn urn
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parque industrial de 38 empresas têxteis e 50 unidades fabris, que consome,
atualmente, cerca de 120.000t por ano e emprega, aproxirnadamente, 40 mil
trabalhadores (50 vezes o nmero de empregos diretos gerados pela unidade
da Mercedes Benz em Juiz de Fora). A area plantada corn algodo, no ano
agrIcola de 1994-95, foi estimada em 70.000ha (já foi de 160.000ha, em
1998), concentrando-se nas regiöes Node de Minas e no Triângu!o, e envolve
cerca de 12 mil farnIlias no processo produtivo. Além da indUstria téxtil, o
atgodâo, após o beneficiamento primário, e matéria-prima para a fabricaçâo
de estofamentos, filtros, cetutose, Oleo (utilizado na alimentacâo hurnana e na
indüstria de cosméticos), racão para anirnais, entre outros produtos.

O projeto em teta propöe uma açâo coordenada do poder piblico junto a
uma atividade de surna importância para a economia estadual, cujo atcance
social é inquestionável. 0 apoio estatal a cotonicultura é imprescindivel para
se enfrentar a concorrência desteal corn o produto importado, forternente
subsidiado nos paIses de origern, e a cornpeticão corn outros Estados da
Federacão, como Goiás e Mato Grosso, que ja implantaram prograrnas de
incentivo, inclusive tributários, aos produtores e a indüstria local de aigodão.

- Publicado, vat o projeto as Comissöes de Justica, de Poiltica Agropecuária
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do ad. 188, c/c o ad.
102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 249/99
(Ex-Projeto de Let n o 1.987/98)

Declara de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Gouveia, corn sede nesse municipio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Ad. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Gouveia, corn sede nesse municipio.
Ad. 2° - Esta let entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de abril de 1999.
Agostinho Patriis
Justificaçáo: A APAE de Gouveia é urna sociedade civil, sem fins lucrativos,

que tern por objetivo incentivar a criaçâo de estabelecimentos educacionais
voltados para a reabilitação do excepcional.

Também presta atendimento integral a ele, promovendo o seu bem-estar e
ajustamento social.

Atém disso, a entidade, que é fitiada a Federacao Nacional das APAEs, de
quern recebe orientacão, apoio e supervisão, preenche os requisitos legais
para ser declarada de utilidade püblica, razäo por que esperamos a anuência
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dos nobres colegas ao tItulo declaratOrio ora proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabatho, para detiberação, nos termos do ad. 188, c/c a ad. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 250/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.992/98)

Autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itanhandu o imóvet que
especifica.

A Assembléta Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de

Itanhandu o irnãvel constituldo de terreno corn area aproximada de 454,56m'
(quatrocentos e cinqüenta e quatro vIrgula cinquenta e seis metros
quadrados), situado nesse municipio, matriculado sob o n° 1.053, a fis. 153 do
tivro 2-C, no CartOrio de Registro de lmOveis da Comarca de Itanhandu.

Parágrafo ünico - 0 imóvet descrito neste artigo destina-se a
irnplernentacão, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
püblica de doaçâo, das funçöes administrativas da Prefeitura Municipal de
Itanhandu.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticaçäo.
Ad. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniães, 13 de abrit de 1999.
Bitac Pinto
Justificacão: 0 imávet objeto deste projeto de lei encontra-se ocioso. Por

esta razão, o Chefe do Executivo do Municipio de Itanhandu pleiteia a doaçâo
do bern ao municIpio para que nete se instate órgão da administracao pUblica
municipal.

Efetivada a transferéncia pteiteada, a imOvet, certamente, atenderá ao
interesse coletivo, fim Ultimo de todo próprio ptiblico.

Esta iniciativa visa a ampliar e a aprimorar as serviços pUblicas disponIveis
C no citado municIpio, razão por que espero contar corn o indispensável apoto
0 dos nobres pares a sua aprovacäo.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça e de Fiscalizaçâo
Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o ad. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 251/99
0
	 Dispöe sobre a criacâo de hortas e pomares comunitários nos

estabelecimentos de ensino da rede pUblica estadual.
A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 0 - Ficam as estabetecimentos de ensino de nivel fundamental e médio
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da rede püblica estadual autorizados a construir hortas e pomares, desde que
haja, nas dependências do estabelecirnentO, areas apropriadas a tat fim.

Art. 20 - Todos Os produtos cultivados deverão ser utilizados na merenda
escolar, vedando-se sua venda ou permuta sob quaisquer pretextos.

Parágrafo ünico - A critério do colegiado, os produtos excedentes poderäo
ser doados as famIlias dos alunos comprovadamente carentes.

Art. 31 - Ficam os Diretores dos referidos estabelecimentOS autorizados a
assinar convénios de cooperação corn empresas páblicas ou privadas que
possam dar suporte a impiantacão das hortas e dos pomares referidos no art.
1 0 desta lei.

Paragrafo Unico - Os convênios deverão ter a aprovacâo do colegiado do
estabeleci mento.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publica(;ão.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacOo.
Art. 61 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 	 de	 de 1999.
Márcio Cunha
Justificação: Solicitamos a nossos pares a aprovacão desta iniciativa, que

acreditamos oportuna e meritôria. Corn efeito, todas as meddas que puderem
ser implementadas corn vistas a meihoria da qualidade da merenda escolar
devern merecer o nosso apoio.

Ressalte-se, por oportuno, o caráter educativo da criação, em escolas, de
hortas e pomares, que possibilitarão aos alunos o conhecimento do processo
de produção de alimentos e poderão tornar-se urn laboratOrio vivo para Os

professores de CiOncias.
Ademais, recorrendo-se a entidades pOblicas e privadas para financiar a

irnplantacão, o custo financeiro será nub, não havendo, portanto, qualquer
Onus para Os cofres do Estado.

Ha, ainda, o caráter social de que se reveste esta iniciativa, quando
autorizamos o colegiado a doar as famIlias dos alunos mais necessitados
uma parte da producão, contribuindo, destarte, para a melhoria da
alimentacão do grupo familiar. Não é necessáriO, aqui, insistir sobre a
importância de urna alimentacãO adequada, desde os primeiros anos de vida,
para o desenvolvimeflto da aprendizagem.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Educacão para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento interno.

REQUERIMENTOS
N O 216/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apebo ao
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Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a inciusão no piano de
obras do Governo do Estado do asfaitamento da estrada que interliga os
Municipios de BocaiOva, Guaraciama e Glauciiândia.

N O 217/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formutado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras POblicas corn vistas a inclusão no piano de
obras do Governo do Estado do asfaitamento do trecho que liga a BR-135 ao
Municipio de Patis.

NO 218/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e Obras PUbiicas corn vistas a a inclusão no piano
de obras do Governo do Estado do asfaltamento da estrada que iiga o
Municipio de Taiobeiras ao Berizal.

NO 219/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apeio ao
SecretáriO de Transportes e Obras POblicas corn vistas a inciusão no piano de
obras do Governo do Estado doasfaltarnento da estrada que interliga os
MunicIpios de São João da Ponte, Varzelândia e ibiracatu.

N O 220/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apebo ao
Secretário de Transportes e Obras PUbiicas corn vistas a inciusäo no piano de
obras do Governo do Estado do asfaltamento da estrada que liga o Municipio
de Mato Verde ao de Catuti.

NO 221/99, do Deputado Gil Pereira, soiicitando seja formulado apebo ao
Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a inclusão no piano de
obras do Governo do Estado do asfaitamento da estrada que iiga o Municlpio
de Mato Verde ao de Rio Pardo.

N O 222199, do Deputado Agostinho Patrüs, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário dos Transportes, para que seja realizado o asfaitamento da
rodovia vicinal que faz a interligação dos MunicIpios de Dores do Indaiá e
Born Despacho.

N O 223/99, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado apeio ao
Diretor-Geral do DER-MG, para que seja asfaitado o trecho da rodovia que
iiga a bocaiidade de Casa Branca, no Municlpio de Brumadinho, a BR-040.

NO 224/99, do Deputado José Milton, soiicitando seja forrnuiado apebo ao
Secretário dos Transportes, para que seja asfaltado o trecho da rodovia que
iiga a localidade de Casa Branca, no MunicIpio de Brurnadinho, a BR-040. (-
Distribuldos a Cornissão de Transporte.)

NO 225/99, dos Deputado Antonio JOiio, sobicitando seja formuiado apelo ao
Governador do Estado, corn vistas a obtencão de informacão sobre as
condicOes que possibilitaram a instalação da iNEGA no MunicIpiO de
Leopoldina, bern como se a referida ernpresa já está em funcionamento. (- A
Mesa da Assembléia.)
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N° 226/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário da Saüde, para tomar providências urgentes corn vistas a
erradicação da dengue no Municipio de Sete Lagoas. (- A Comissão de
Satide.)

N° 227/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Tribunal de Contas, para que sejarn instaladas as
inspetorias Regionais previstas na Lei Cornplernentar n o 33, de 28/6/94. (- A
Comissão de Adrninistracão PUblica.)

Do Deputado Márcio Cunha, ern que solicita seja realizado Ciclo de
Debates sobre o Programa de Saneamento das Bacias dos RibeirOes do
Onca e do Arrudas - PROSAN. (- A Mesa da Assembléia.)

- São tambérn encarninhadas comunicaçöes dos Deputados Irani Barbosa,
Carlos Pirnenta, Luiz Menezes (2) e Elaine Matozinhos (2).

Interrupcão dos Trabaihos Ordinários
o Sr. Presidente - A Presidência passa a receber proposicöes e interrornpe

os trabaihos ordinários para, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento
Interno, destinar a 1' Fade da reunião a recepcão das autoridades e dos
dernais participantes da solenidade em defesa da soberania e do patrimônio
piblico, da reforma agrária e dos direitos sociais, a realizar-se em seguida, no
Espaço Politico-Cultural desta Casa.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.

Encerramento
• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 22, as
14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8a REUNIAO ESPECIAL, EM 15/4/99
Presidéncia dos Deputados José Braga, José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva e

Arlen Santiago
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicão da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Deputado Sebastião Costa - Palavras do
Sr. Marcus Pestana - Esciarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patris -
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Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro AntOnio - Ambrôsio
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 Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo
Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Irani Barbosa - Ivo José
- Joäo Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto Ribeiro - José Alves Viana
- José Henrique - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley
Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - As 9hl5min, deciaro aberta a

reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado José Alves Viana, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricöes.
Composiçäo da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tornar assento a mesa o Exmo.
Sr. Marcus Pestana, ex-Secretário do Planejarnento.

Destinacão da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Exmo. Sr. Marcus

Pestana, Secretário do Planejamento no Governo Eduardo Azeredo,
atendendo a requerimento aprovado pelo Plenário.

Palavras do Deputado Sebastião Costa
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidência vai

conceder a palavra, por 5 minutos, ao Deputado Sebastião Costa, autor da
emenda ao requerimento que suscitou a presenca do Dr. Marcus Pestana
nesta Casa.

o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Marcus
Pestana, senhores, senhoras, senhores representantes da imprensa, venho a
esta tribuna, corn muito prazer, porque foi de minha autoria a emenda que
resultou nào so na vinda do ex-Secretário Marcus Vinicius Pestana, mas
tam bern dos ex-Secretários de Estado que por aqui passaram.

A emenda fol apresentada a urn requerirnento de autoria de Deputados da
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base de apoio ao atual Governo, liderados pelos Deputados Márcio Cunha,
Joáo Paulo e outros, que, naquela oportunidade, convidavam Os Secretários
do Governo atual para que viessern aqui expor a situação em que
encontraram as Pastas que hoje dirigem. Achei que seria democrático e
oportuno que o parlamento de Minas Gerais, representado peta Assernbléia
Legislativa, participasse, de uma forma direta, daquilo que deve ter havido, já
que isso é comurn nos povos civilizados.

Quando alguem ganha as eleiçöes, é natural que quem está governando
faca, de forma civilizada, a transicão necessária para o born andamento dos
servicos no governo seguinte. Porérn, ao formular o convite aos atuais
Secretários, preocupei-me corn outro aspecto, que poderia ser o excesso de
sensacionalismo corn nUmeros, corn dados que viessem a exagerar e a criar
desconforto para o Governo anterior e, diria, uma série de turbulências para o
Governo que se iniciava, porque, quando se exagera em nürneros, cria-se
expectativa. E essas expectativas, quando náo são cumpridas, transformarn-
se em frustraçöes. Tive essa preocupacão. E tive também a preocupacão de
resguardar a imagem dos dirigentes de entäo, porque todos nás, vencedores
e vencidos, vivemos no mesmo Estado e ternos urn compromisso cIvico corn
o desenvolvirnento deste Estado, independenternente do resultado de
eleiçães. Foi por isso que apresentei a ernenda, para que se permitisse aos
Secretários do Governo anterior cornparecerem a esta Casa e aqui, sirn, no
parlamento mineiro, conhecerern, de fato, a que ja se passou na transiçâo
entre as dois Governos.

Por isso, esperava que a Secretário Marcus Pestana viesse depois do
Secretário do Governo atual, corno aconteceu corn Secretários anteriores.
Todava, as circunstâncias nào perrnitiram isso. Não vejo mat algurn que
venha antes ou que venha depois, ja que nirneros e fatos não rnudam
quando se fata a verdade. Esse foi a nosso objetivo.

Gostaria de pedir desculpas a Deputada Elbe Brandão. Queria perrnitir a
sua intervençâo, que é sernpre prudente e sábia, rnas parece-me que, nesta
fase, isso não é possivel. Corn certeza, V. Exa. terá oportunidade durante as
debates.

Coma ia dizendo, a vinda do Sr. Secretário é para externar ao Poder
Legislativo - porque aqui estãa os representantes de todos as segrnentos
politicos do Estado - e permitir que a Assernbtéia Legislativa tenha
conhecimento, de fato, daquilo que já se fez durante a transição. E urn pava
civilizado faz a transição politica de forma civilizada. Portanto, quero dizer que
é motivo de muita alegria a presença do Sr. Secretário.

Palavras do Sr. Marcus Pestana
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o Sr. Presidente (Deputado Arlen Santiago) - Antes de conceder a palavra

ao Dr. Marcus Pestana, esta Presidência reafirma sua satisfaçãa em receber
V. Exa., que retorna a esta Casa corn a mesma disposição que sempre
demonstrou no perIoda em que exerceu a Secretaria do Planejamento. Corn a
palavra, a Dr. Marcus Pestana, que disporá de ate 30 minutas para fazer a
sua exposicão.

o Sr. Marcus Pestana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado autor do
requerimento que deu origern a esta sessão, é urn enorme prazer voltar a
esta Casa. Tenha cultivado, Ia em Brasilia, saudades de Minas e dos tempos
em que discutiamos as mais diversos assuntos de interesse do povo mineiro
nesta Casa.

Do ponta de vista pessoal e profissional, este dia, para mirn, tern urn
significada muito especial, porque tern urn caráter definitivo; pretendo que
seja a Oltima vez que eu fate de forma sisternática e global sobre a passada.
Cabe as lideranças polIticas e a sociedade mineira discutir a presente e as
perspectivas futuras. Eu, certarnente, nãa quero ficar olhando para a
retravisor. 0 povo rnineira já forrnou seus conceitos sabre a nosso grande
Governo, que fez urna obra social de atracãa de investimentas e de
atendimento as demandas principais do Estado. Ele já tern a seu conceito e
sabe quem é Eduardo Azeredo, urn homem serb, trabaihador, e quern e sua
equipe.

Agora trata-se de discutir a presente e as perspectivas futuras. Não me
negarei, obviarnente, no futuro, a voltar pontualmente ao debate sobre
questöes que surgirem, dUvidas e denincias, rnas pretendo me dedicar hoje a
uma análise mais global de corno eu vejo as coisas que estão acontecendo
ern Minas.

Não you cansá-los corn nCirneros, esta é urna Casa politica. Aqui se faz a
dernocracia. Aqui estãa representados todos os segmentos da sociedade
mineira e e aqui que se forma a contraditória, a luta politica, dernocrática. A
grande vantagern da dernocracia é que no debate de idéias certarnente se
constrói a meihor carninho, a meihor destina para a sociedade.

A Oposição italiana teve em tomb de 25% a 35% dos vatas, durante todo a
pós-guerra. 0 partido majoritário da Oposiçào italiana se charnava Partido de
Oposição e Governa, porque a Partido Comunista italiano, que tinha 30% da
representacãa parlarnentar, achava que se gavernava a partir da oposicão
também, corn a sua influência parlamentar.

Näo pretendo cansá-los corn nümeros. Urna ou outra mençãa no debate
será necessária. Assim, farei coma as Deputados que tern a senso da
realidade, que tern a sentimento do pavo, que é quern disputa vota, quem vai
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a cavar o voto. Eu sei disso, pois já fui parlamentar urn dia, tenho a
sentimento da sociedade. Isso e importaritissimo. Preterido discutir conceitos,
linhas filosóficas, para que possarnos ter clareza sobre os destinos de Minas.

Vou traçar aqui a base da rninha argumentação, alguns principios, alguns
pressupostos. 0 prirneiro me faz lembrar urn veiho amigo, militante, que dizia
que politica se faz corn a coração quente e corn a cabeça fria. Quero ancorar
a minha intervenção aqui em dados, fatos e nirneros e contribuir para que
certas mitificaçaes e meias-verdades que circulam par al possam ser
esciarecidas. Atrás do chope tern a espuma, atrás da fumaça tern fogo, atrás
da aparéncia tern essência. E clara que ha todo urn jogo simbOlico, rnas é
preciso ficar atento, e preciso persistir no direito a dUvida e perguntar: onde
realmente está a verdade?

A democracia é a busca da verdade, que não é absoluta, mas que é preciso
construir. Venho aqui corn o coracão quente, acredito nas minhas idéias, rnas
corn a cabeça absolutamente fria e procurando ser preciso, tanto quanta
possa, nas afirrnaçoes que fizer.

Parto da convicção de que urn Governo, para se firmar, não precisa
aniquilar a herança de outro, rnesmo sendo de oposicão. E preciso entender a
relação dialética que e estabelecida na democracia, que existe entre as
elernentos de continuidade e as elementos de renovacão. Não é possivel
vender para a sociedade a idéia de que a inferno acaba numa eleição e a
paraiso começa nela. A vida continua, as instituicães são permanentes, a
construção da democracia e da vida da sociedade é urna caminhada. Não é
preciso aniquilar a herança de urn governo para firmar a personalidade de
outro. As divergencias são componentes da busca da verdade e do melhor
caminho. 0 diálogo entre Oposição e governo e irnportante, embora haja
momentos duros. Ninguem é dono da verdade e detém a monopOlio das boas
intençöes.

Dizia urn pensador italiano que devemos ouvir as adversários mesmo
quando eles tern urna pequena parcela da verdade. Mesrno que seja 10%,
porque corn isso crescernos, corn isso aprendemos. 0 sectarisrno não
constrói nada.

Em terceiro lugar, coma pressuposto básico ancorando minha intervenção,
estou certo de que a povo não tern interesse em brigas, fofocas ou intrigas
das elites polIticas. 0 povo admira as politicos quando se colocam na
perspectiva de resoluçao cornpleta dos desafios, dos problemas da
sociedade. 0 cidadão quer melhorar sua vida, quer ter saUde boa, educação
boa, emprego, quer melhorar a salário, desenvolver a agricultura, desenvolver
a indüstria. 0 povo quer saber de resultados, de propostas concretas.
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Em quarto lugar, e esse é urn principio filosOfico fundamental que gostaria

de compartllhar corn os Deputados, vivernos em urna economia de mercado
cuja base são as contratos. Em nossa vida pessoal e empresarial, nas
relaçães entre agentes, a capitalismo tern como base as diversos contratos
estabelecidos entre agentes econômicos, entre produtores e consumidores,
entre locadores e Iocatários, entre tomadores de recursos e emprestadores.
0 investimento e a mola do desenvolvimento, da criacão de emprego. 0
desenvolvimento depende do investimento, e a investirnento depende das
expectativas que se formarn no mercado e na sociedade em relação ao
futuro. E as expectativas dos agentes dependem da confiança, da
credibilidade, da estabilidade de regras e de respeito aos contratos. No Brasil,
par muita tempo, cultivau-se a cultura do calote. Talvez a maior obra do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha sido restituir a credibilidade do
Brasil no concerto das naçöes. 0 Brasil atravessou décadas em que todas
assistiram a confisco de poupanca, tablita, congelamento, quebra de contrato,
o que foi nocivo para a desenvolvimento. Par isso ficarnos patinando durante
toda a década de 80 e inIcio de 90. No Brasil, par muito tempo, cultivou-se a
cultura do calote. Felizmente, esse tempo passou. Os economistas dizem que
credibilidade sobe de escada e desce de elevador. Construir é muito dificil. A
perda da credibilidade desce puxada pela gravidade, numa velocidade da
qual nãa nos damos conta.

Em quinto lugar, julgo ser a entendimento a meihor caminho, e nãa a
confronto. Minas não pode se isolar. 0 Governo já acenou cam uma postura
cooperativa nos campos da reforma agrária, da reforma administrativa, da
educacão, da cultura e da saüde. Apastar no impasse e na intransigência não
dá em lugar nenhum. Talvez a espirito conciliador de Tancredo e JK esteja
fazendo falta na Minas de nassos dias.

Em sexto lugar, não discuta pessoas, discuto idéias, porque assim aprendi
na rnilitãncia estudantil. Não sei se a senhor sabe, mas mantenho relaçães
corn a Governador Itamar Franco desde 1970, quanda tinha 10 anos. Meu pai
o sucedeu na Prefeitura de Juiz de Fora. Lembro-me ainda do "jingle" da
campanha: "As abras não podern parar. Agostinho Pestana depois de Itamar".
Freqüentava as comIcios e lembro-me desse "jingle". Estivemos juntas em
diversos momentos. Em 1982, quando me elegi Vereador, a voto era
vinculado ao de Senador. Ern 1986, liderei na Câmara de Juiz de Fora a
dissidéncia do PMDB a favor de Itamar, contra Newton Cardoso. Em 1992,
ernprestou-nos inestimável apoio na Prefeitura de Juiz de Fora, apotando
nasso então candidato, Custôdio Matos, que foi Deputado nesta Casa, atual
Deputado Federal. Em 1994, juntos apoiamos o Presidente Fernando
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Henrique Cardoso. Tenho para mim que o Governador é urna pessoa
honesta, bem-intencionada, tern sensibiiidade social e urna grande intenção
polItica. Mas, de 1996 para cá, tenho profundas divergências corn relação a
sua forma de ver as coisas nos pianos local e nacional.

Ern relação as suas aiianças, eu o tenho achado rnuito rnal assessorado
nos ültimos tempos. Tenho born e longo convIvio corn pessoas do grupo
itamarista. Henrique e Ruth Hargreaves, Mauro Durante, José de Castro, Luci
Brandão, que foi minha professora de HistOria; Maria José Feres, veiha
companheira de luta, hoje Secretária Adjunta da Educação. Fui colega de
chapa do Marcelo Siqueira ern 1994; fizemos dobradinha. Portanto, não
desejo colocar as coisas no piano pessoal, porque não acho que a politica é a
arte de fazer inirnigos. Nern todos Os rneus amigos estão no PSDB, nem todo
mundo, infelizrnente, que está no PSDB é meu amigo. A amizade é uma outra
coisa. Todos os companheiros devem virar amigos, se possivel, mas nem
sempre essa relação é obrigatória. Acho que a politica não é a arte de fazer
inimigos. A poiItica nao é a arte de transformar adversários em inimigos, a luta
de idéias em carnificina pessoal. A meihor forma que vejo de ajudar Minas e o
atual Governo é exercer, corn vigor, espirito püblico e firmeza a crItica, que é
o major dos elogios a perspectiva desastrosa que está sendo construida.
Volto a dizer: so sei fazer politica em relacao a luta de idéias, conteidos.
Vaidade, ciime, rancor, ressentimento, ódio não devem fazer parte do nosso
manual politico. Do meu, certamente, não fazem.

Por 61timo, sou fundador do PSDB e acho que urn pressuposto do debate
politico é explicitar as posiçöes. Então, nào estou aqui para enganar ninguém.
Sou fundador do PSDB, Presidente do partido por quatro anos, em Juiz de
Fora, mem bra da Executiva Estadual e assessor da Executiva Nacional. Pode
haver alguém tao tucano corno eu, mas eu duvido. Tenho profunda orguiho
de ter sido Secretário da Casa Civil do Prefeito Custódio Mattos, em Juiz de
Fora; tarnbém me orgulho de ter sida Secretário do Planejamenta do Governo
do tucano Eduardo Azeredo, homern sério, trabaihador e de grande espIrito
pUblico; e tenho profundo orguiho de integrar, a partir de 1999, a Governo do
Presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, como Chefe de Gabinete
deste grande politico mineiro que e o Ministro Pimenta da Veiga. Quem Ihes
faia, pois, é urn tucano de pensamento e acão. E nessa perspectiva que
pretendo compartilhar corn os senhores algumas idéias sobre a administração
püblica de Minas, seu passado recente, seu presentee as perspectivas
futuras. E corn base nessas referências filosOficas, nessas diretrizes, que
pretendo fazer urna rápida reflexão corn os senhores, para que possamos
partir logo para o debate sabre os seguintes pontos: 1 - agenda substantiva
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que interessa ao povo; 2 - a crise fiscal; 3 - imagem internacional,
investirnentos e financiamentos internacionais; 4 - divida. São quatro pontos
em que you ser muito rápido.

Como eu disse, no primeira ponto, agenda substantiva do povo, a
populacäo não tern interesse em intriga, fofoca, briga de politica. 0 povo
acompanha, no meu rnodo de ver, corn grande interesse a politica, na medida
em que ela meihora a sua vida. Ele tern interesse em meihorar a educacão, a
sade, a habitação, a ernprego. E inegável. 0 Governo Eduardo Azeredo fez
uma grande obra. Não sei par que brigar corn a realidade. Fizemos a melhor
educação do Pais. Fomos a Estado que mais investlu - em media, 45%, em
vez dos 25% constitucionais. Dupiicarnos as vagas de 2 1 grau, ou seja,
teremos uma popuiação mais bern qualificada, mais bern preparada na
entrada do prôximo século, porque a trabaihador que não tern pelo menos a
21 grau está fora do mercado de trabaiho. Duplicarnos as vagas.
Estabelecemas urn sisterna democrático de descentralizaçâo, de valorizacão
da Diretora, de descentralizacão dos recursos para a escola, que é
reconhecido pela Banco Mundial, pela UNESCO, pelo UNICEF, par todos as
arganismos internacianais, e pelo Ministério da Educaçäo, que, corn urn
método cientIfico, fez urn processo de avaliação, e Minas tirou a 1° lugar entre
as Estados. Par que negar isso? E preciso aniquilar essa heranca para impor
o peruil de urn nova governo? Acho que não.

Na saüde, aqui tenho o Secretário Adjunto do nosso gaverno, Christiano
Canêdo, que pode relatar melhor do que eu, e vários Deputados que
acarnpanhararn essa açäo, 1/3 das equipes da saüde da farnilia do Brasil
inteiro estão em Minas Gerais. Foram 760 equipes de medicos da familia.
Será que isso é de graca? Fai geracão espontânea? Aconteceu ao acaso, par
urn passe de mágica? A idéia inovadora dos consôrcios de saóde tern urn
potencial enarme.

Na ciência e na tecnologia, basta canversar corn as universidades. Os
senhores deveriarn charnar os Reitores, as Pró-Reitares de Pesquisa. Através
da FAPEMIG, sustentamos o sistema de pesquisa cientIfica e tecnolOgica do
Estado. Foram R$116.000.000,00 no nosso Governo, mais que tudo a que foi
investido antes em vários gavernos. Enquanto a FINEP, o CNPq e a CAPES
estavam recuando, o Governo Estadual estava sustentando. E auçam
pessoas neutras, que nao tern posicão politico-idealógica. Ouçam cientistas
nas universidades e verâo isso.

No meia ambiente, vejo uma discussão sabre regime de administração de
águas. NOs propusemos a esta Casa a Iegislação mais avançada de gestão
de recursos hidricos. Duplicarnos a area sob a guarda do Estado,
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reflorestada. Fizemos investimentos nos parques florestais, houve a evoluçâo
instucional da COPAM. Ganhamos prêmios do Pró-Fioresta. Será que isso
tudo será jogado no lixo e apagado da rnemória do povo? E nào é a toa que o
nosso Secretário José Carlos Carvaiho é hoje o Secretário Executivo do
Ministério do Meio Ambiente. E porque é competente, pois liderou uma equipe
e teve o apoio do Governador para fazer Os melhores trabaihos relativos ao
meio ambiente a que este Pals assistiu na üitima safra de governo.

Falarernos sobre a atracäo de investimentos, pois a questao central no
mundo inteiro, neste final de século, é emprego. Atraimos, corn urna polItica
de "marketing" institucional, de parceria corn as associacöes empresariais, de
rnissöes internacionais, de conquista de credibilidade, de investirnento na
infra-estrutura, de preparação na educaçao e na qualificaçâo do trabaihador,
urn ambiente para o desenvolvirnento. Urn pacote de US$16.000.000.000,00
está agora amadurecendo e criando 350 mil empregos diretos e indiretos. Na
sexta-feira próxima, irernos inaugurar a Mercedes, conceito rnundial de
qualidade, no coracào da Zona da Mata, em Juiz de Fora, que era uma regiäo
decadente. A Ferrero, no Sul de Minas, a Tabelauto, em Itajubá, a Cargill,
ampliando seus negócios no Triânguio, a Mineraçâo Serra de Fortaleza, os
investimentos da FIAT. Ora, isso não vale nada? Essa cortina de fumaça toda
é para tentar aniqu liar essa herança? E o "Robin Hood", que os Deputados do
node do Jequitinhonha sabem o que representou? Se nós fâssemos reafirmar
a cultura clientelista, iriamos ficar nas transferéncias voluntárias, nos
convênios, mas o Governador Eduardo Azeredo teve a coragem, no momento
em que se discute a reforma tributéria, de fazer a transferência de rendas em
favor dos mais pobres, sem iritermediação, independentemente de partido,
porque os recursos chegavam diretamente nos caixas das Prefeituras, sem a
necessidade do pires na mao.

A eletrificaçao rural, tao debatida, foi duplicada no nUmero de propriedades
rurais. De 41%, passaram a 80% no final do nosso governo, na area da
CEMIG. E ainda ha gente que fala que a area social da CEMIG foi desativada.
Isso é fumaça. A essëncia encontra-se aqui, nos nUmeros.

A reestruturação do sistema financeiro é uma obra definitiva para as
prOximas geracôes. 0 BEMGE, o CREDIREAL, o BANESPA, o BANERJ etc.
eram urn escoadouro de recursos ptiblicos. Temos que ter banco de escola,
Banco de sangue, e não Banco comercial para emprestar e administrar mal.
Fizemos urn processo de saneamento, e hoje somos considerados Estado de
vanguarda, pelo sucesso da privatização do CREDIREAL e do BEMGE.

Assirn, trancamos a porta desse ralo que roubava recursos da educacäo e
da saUde e jogamos a chave no mar, a fim de que ninguém mais pudesse
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reabri-la. No entanto, isso não é dito. Os Deputados da Regiao Metropolitana
de Belo Horizonte sabem o significado do PROSAM, em termos de
saneamento e melhoria da qualidade de vida do povo. Alérn disso, temos o
SOMMA, que fez operacoes de crédito corn mais de 117 rnunicipios,
realizando obras por todo o Estado, chegando a urn pacote de investimentos,
cujo valor foi de mais de US$200.000.000,00.

Quero discutir o Projeto Jalba, que é tao questionado, corn noticias ate
rnesrno na imprensa nacional. Temos aqui urn especialista, o Deputado Paulo
Piau, que pode falar a esse respeito muito melhor do que eu. Portanto, quero
discutir o Jalba - agora, que aicou vOo e está tomando urn formato - daqui a
dez anos, porque será a CalifOrnia brasileira, se tudo correr bern, se for bern
gerenciado e bern administrado. Deixamos a Fernão Dias em estágio
avançado, alérn de estradas como Araçuai-Salinas. Aqui, o PAPP tern uma
representacão grande do Node de Minas. Então, vamos ficar cegos corn
relacão a isso?

A respeito da agenda substantiva, creio que ninguém tern düvidas sobre as
realizaçSes do Governo Eduardo Azeredo. Existia crise fiscal? Pelos
pronunciamentos de alguns agentes, de alguns Secretários, percebo que
existem pessoas que vêrn muito pouco a Minas, aiguns Secretários
conheciam muito pouco o nosso Estado, nem são daqui.

Gostaria de passar as mãos do Presidente cOpias de artigos meus. Por
exemplo, aqui está urn artigo publicado na imprensa mineira, datado de
1 012196, charnado "Danca dos Nimeros". Outro artigo, que gostaria de passar
ao Presidente, é datado de maio de 1996, cujo nome é "A Previdéncia em
Minas". Gostaria que tais artigos fizessem parte dos anais desta Casa, porque
parece que determinadas pessoas acabaram de descobrir a roda, isto é,
descobriram que existe uma crise fiscal instalada no Pals, descobriram que
esse é o probiema chave. 0 que se discute? Durante uma entrevista no final
do ano, ja como agente de transuçao, perguntei se estava falando grego,
porque em 1995, o Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia, e o Secretário
João Heraldo, fizerarn uma exposicão - havia uma tela all corn projecöes -
alertando para o problema. Qual é a raiz da crise? São trés pontos,
basicamente. 0 primeiro é o esgotamento da capacidade de endividarnento.
Esse é urn processo de décadas. Essa geração esta pagando urn preco pelo
desenvolvirnento das décadas de 60 e 70. 0 setor pUblico se alavancou por
meio de financiamentos internos e externos. Essa safra de Governadores
esta pagando a conta, pois o problema é de décadas. Isso chegou a urn
lirnite, porque o endividamento é uma forma de financiamento dos setores
püblico e privado, desde que seja saudavel e equilibrado, pois, em
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determinado momento, chega a urn limite. Não podemos nos endividar
indefinidamente. Portanto, o primeiro traço estrutural da crise fiscal é o
esgotamento da capacidade de endividamento. 0 segundo é a explosão dos
gastos de pessoal, principalmente os previdenciários. Em janeiro de 1995,
pagávamos cerca de R$53.000.000,00 por més aos aposentados. No Ultimo
mês, dezembro, eram R$175.000.000,00. A despesa triplicou. 0 passivo
previdenciário não foi constituido no Governo Eduardo Azeredo, é urn
problema de 30 anos. Quando a pirâmide demográfica tinha uma base larga e
nas faixas etárias maiores havia pouca gente, era fácil. Sobrava dinheiro,
porque tinha muita gente contribuindo e pouca gente usando. No entanto, a
tendéncia demográfica mundial é que o triângulo vire urn retãngulo. Al, vem o
desequilibrio. lsso não é somente uma crise brasileira, mas de vários paises.

Aqui a crise se agravou pela fragilidade das regras do sistema
previdenciário e a expansão de gastos corn pessoal. Precisamos fazer uma
reflexão autocrItica. Se for do interesse dos Deputados, p0550 fazer uma
reflexão corn V. Exas. durante o debate, sobre os aumentos que demos.

Ao contrário do que se diz, tivemos uma politica ativa de valorização do
servidor, de aumentos reals dos salários dos servidores. Posso explicar o
contexto de algurnas medidas que ajudaram a fazer crescer os gastos de
pessoal. Mas a componente central é o gasto previdenciário. Esse é o pior
problema existente no setor püblico, o qual ainda está p or ser totalmente
resolvido.

A terceira raiz da crise fiscal são os efeitos do próprio firn da inflacão sobre
as financas püblicas. Não quero dizer corn isso que torço pela sua volta, mas
era muito fácil quando havia 20%, 25%, 40% de inflacão por més. As receitas,
principalmente o ICMS, eram razoavelmente indexadas, cresciam corn os
precos. Al, congelava-se a principal despesa, que e o pagamento dos salários
dos servidores, por trés, quatro meses - e ate se atrasava o pagarnento dos
fornecedores. Em termos nominais, o salário ficava estável, mas, em termos
reais, despencava. Enquanto isso, a receita crescia indexada. Esse saldo era
investido no mercado financeiro, corn taxas nominais de juros estratosféricos.
Então, esse mecanismo de financiamento do setor páblico por via da inflacão
pagava trés folhas em Minas. Mas a inflacao acabou, e esse mecanismo de
administração de caixa foi embora.

Existern, entâo, trés raizes básicas: esgotamento da capacidade de
endividamento; explosão dos gastos de pessoal, sobretudo Os
previdenciários, e os efeitos do firn da inf]acão sobre as finanças pUblicas.

Gostaria de observar que isso não e novidade. Falamos sobre isso por
quatro anos. 0 Walfrido e o João Heraldo estiveram aqui. Entreguei os artigos
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ao Presidente, para que constassem nos anais desta Casa. Ha pessoas que
descobriram isso em outubro de 1998, mas já o havIamos descoberto na luta,
sern fazer espetáculo, sem politizar, duramente, durante o segundo semestre
de 1995. E lutamos durante todo esse perlodo.

E preciso falar corn todas as letras, Srs. Deputados: o problema não está na
dIvida. I-là urn enfoque equivocado. 0 estrangulamento das finanças do
Estado tern que ver corn o gasto excessivo de pessoal. Pelo critérto da Lei
Rita Camata, são cerca de 76%, 78% nos ültirnos anos. Pelo critério de caixa
- para dar uma idéia aos senhores, sem me deter muito em nümeros, porque
fica muito chato -, as receitas correntes lIquidas do Estado de Minas somam
mais ou menos R$7.500.000.000,00. Desses, R$1.500.000-000,00 são
receitas vinculadas, e R$6.000.000.000,00 são receitas livres do Tesouro.
Essas receitas vinculadas nern sempre podern pagar salários.

Por exemplo, a receita própria do HEMOMINAS pode pagar salário. No
entanto, o salário-educação e o SUS não podem. Vou usar urn exemplo na
area de agricultura, porque o Paulo Piau está me inspirando: a Secretaria de
Agricultura de Minas faz urn convénio corn o Ministério da Agricultura para
cornprar defensivo agricola, que é material de consumo, apesar de ser receita
carimbada. 0 dinheiro vem carimbado. Ha alguma praga, e se compra o
defensivo. Como é material de consurno, o dinheiro entra na receita corrente
liquida, mas não tern o firn de pagar salário, e sim de comprar defensivo.
Então, se distorce o percentual. Tanto que a nova lei de responsabilidade
fiscal, entregue ao Congresso ontern, está mudando o critério de càlculo da
Lei Rita Camata. Então, do conceito de caixa, o Estado de Minas, em cada
R$10,00, gasta mais de R$9,00 corn pessoal. Sobra, assim, menos de
R$1,00 para o pagamento da divida...

E preciso falar corn todas as letras: o problema está no gasto corn pessoal.
Como disse anteriormente, de cada R$10,00, mais de R$9,00 são para
pessoal, menos de R$1,00 fica para o serviço da dIvida, investimento e
custeio. E preciso apontar o foco real do problema.

Pergunta-se: por que o Governo passado não conseguiu fazer o ajuste?
Respondo: urn governo e feito de trés coisas: boas idéias, capacidade
gerencial e dinheiro. Boas idéias, tinhamos e as explicitamos num grande
PMDI. Nosso Governo tinha sentido estrategico. Sabia o que queria. Falava
para a sociedade e discutia corn ela. 0 PMDI é urn documento estratégico
que, como poucos no Pals, foi para a prática. Documento de planejamento,

PA em geral, tern corno destino a biblioteca - cinco volumes que viram uma peca
distante. Nosso PMDI foi urna büssola para a prática governamental.

Assirn sendo, boas idéias tInhamos. Capacidade gerencial, tInhamos,
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também, em nossa equipe e na burocracia do Estado - burocracia, no sentido
weberiano, e não no sentido pejorativo. Conheci técnicos da mais alta
qualidade na Secretaria da Fazenda, na Secretaria do Planejamento, na
Fundacão João Pinheiro, no BDMG, na CEMIG e na Secretaria da Educação,
todos servidores motivados e corn espIrito püblico. Portanto, tInharnos
capacidade gerencial e idéias. So não tinharnos dinheiro. E, em vez de fazer
alarde e escândalo, administrarnos o problema.

Pergunta-se, então, por que não fizernos o ajuste. Não o fizemos, porque
não tivemos as instrumentos. Na politica salarial, fomos rnuito otimistas em
1995. No debate, P0550 esclarecer isso e, agora, posso dizer que nossa
opção foi a de valorizar a servidor. Demos aurnentos reais ern 1995,
principalmente para as professores. Numa inflacão de 15%, demos 60% de
aumento. Talvez, pelo enfoque de caixa mais conservador, esse aumento não
teria sido dado. TInhamos perspectiva otimista ern relação a receita, que
cresceu muito no segundo semestre de 1994, em relacão ao desempenho da
economia e a projeção de que haveria espaco. Mas o principal motivo de o
desajuste permanecer é que acreditávamos que as reformas administrativa e
previdenciária seriam aprovadas em 1995. No entanto, so agora, em 1999, é
que elas estão sendo regulamentadas. No ano passado, em pleno sufoco da
crise internacional, o Congresso as aprovou. Como vêem, ha uma grande
diferenca entre o Governo passado e a Governo atual. Este, sirn, tern as
instrumentos para fazer a ajuste; o nosso não tinha.

E preciso acabar corn a hipocrisia. Segmentos que, durante quatro anos,
disseram, equivocadamente, que houve arrocho salarial dos servidores,
quando, ao contrário, nos valorizamos corn grandes aumentas reais, vém,
agora, a pCiblico, espantadas, falar ern desequilibrio financeira.

Das duas, uma: ou reconhecam, püblica e claramente, que são contra Os

aumentos dados as professoras, aos policiais e, sobretudo, aos fiscais, au
sustentern a tese anterior de que houve arrocho e desmintam que ha crise e
aperto financeiro. Eles tern que escoiher.

Os outros elementos de despesa - custeio, investimento e dIvida - estão em
patamares totalmente aceitáveis pela tearia e pela prática nactonal e
internacional de financas püblicas.

O problema nãa é a dIvida. Está se comprando a foco errado. Está se
levando a sociedade a raciocinar corn base na variável errada. 0 problema é
o gasta corn pessoal. 0 que se tern que discutir é isso.

O terceiro ponto a ser abordado é a irnagern externa, investimentos e
financiamentos. Aqul, preciso falar aos Deputados: tenha grande
preocupacão corn a imagern que Minas está refletindo para o Pais e para c
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rnundo. Ela não está nada boa. A permanecer nesse caminho, as
perspectivas serão desastrosas. Por quê? Vou citar quatro pontas. Estamos
brigando corn todo mundo ao rnesrno tempo.

Primeira, a desgaste estratégico corn os parceiras da CEMIG, que são
arnericanas, investidores, gente do ramo, que tern dinheiro, que aportou
tecnologia, que podia trazer novos negócios para Minas Gerais, porque as
companhias elétricas sempre desempenharam esse papel. Era urna parceria
saudâvel, que colheu grandes resultados. Obviamente, corn essa celeuma
toda, a nasso conceita nos Estados Unidos nãa será dos meihores.

Não tenho nenhum xenofobismo. A globalizacão e a internacionalização da
econornia é urn fato. Não adianta brigar contra isso. Temos de escoiher a tipo
de inserção que queremos. Nem a Albania é fechada. Isso é urna escoiha.

Mas brigamos corn sócios estratégicos da CEMIG; brigamas - e aqul eu
passo dizer corn urn grau de liberdade que outros não podem ter - corn
investidores do porte da FIAT e da Mercedes. Usou-se a "Gazeta Mercantil"
para falar que a cantrato tern problemas - para usar palavras leves -, para
uma ernpresa coma a Mercedes, que trabaiha essencialmente corn a rnarca,
corn o conceito de qualidade e seriedade. A FIAT, a Ferrero Rocher, falo de
italianas, alernães, de capital partuguês, a Tabelauto, a Cabelte, de capital
americana, cujo exempla é a Walita.

As empresas que estãa par vir não vérn para Minas, e tenho indicios disso,
rnas não serel indiscreto. Estão procurando a Paraná, Santa Catarina e a Rio
de Janeiro, porque a Garotinho é rnuita esperto. Ele é a grande surpresa
dessa safra. E muita habilidaso. Então, Rio de Janeiro, Paranã, Santa
Catarina e mesrno São Paulo estão comemoranda urn pouco essa estrategia
de Minas e do Rio Grande do Sul. A Bahia jã se colocou mais
agressivarnente, através de urn anüncia no jamal, que "recebe de barn
grada".

Em terceira lugar, desgaste corn a BIRD e corn a BID. Peca a atenção dos
senhores, porque sou mineiro e tarça Para dar certa, gosta do Governadar
Itamar Franca, tarca coma tado mineira para a Governa ir bern, para a povo ir
bern. Não entendo: brigar cam a Banco Mundial e corn a Banco
Interamericano par coisas que nãa tern nada que ver cam a Governador
Eduardo Azeredo, corn a Presidente Fernando 1-lenrique au cam a cantrato da
divida. Minas deixau de pagar prestacOes de urn cantrata de 1981, do então
Governador Francelino Pereira, para urn programa de investirnentos no
Noroeste do Estada. Uma dIvida que vinha senda hanrada e paga direitinha,
ha 17 anas. Não tern nada que ver corn a Fernando Henrique, Eduardo
Azereda, a cantrata da divida, porque é extra, é urn contrato, desde 1981, do
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Governador Francelino Pereira. 0 que tern urna coisa a ver corn a outra?
Pasmem os senhores: não pagou dois contratos de 1987 e 1988 do

Governo Newton Cardoso para estradas no Jequitinhonha e o PrO-Fiorestas.
Não honra a dIvida nem do Vice-Governador. Compra urn desgaste
internacional injustificávei. Não pagou também o contrato do Governador
Hélio Garcia, o Projeto SOMMA, atrasou uma prestacao. Minas, de cliente
preferencial, passou a cabteira. São valores irrelevantes para uma economia
do setor pUblico que tern R$600.000.000,00 por més de receita. E sujar o
nome, porque não importa muito a quantidade, importa a quaiidade, a
irnagem.

Para entrar no quarto ponto, R$200.000.000,00 de eurobônus,
U$100.000.000,00 para o mercado europeu de tItulos é troco. 0 importante é
a imagern de ver urn Estado prestigiado entrar em moratória, dizendo que não
vai pagar urn tItulo soberano, que não tinha nem o aval do Tesouro Nacional,
que foi comemorada, mérito para o Governador Hélio Garcia e para os
Secretários Roberto Brant e Paulo Paiva. Foi o primeiro Estado a promover
acesso ao Mercado de TItulos Internacionais, depois da moratOria de 1987.
Isso foi sinai de credibilidade, de aposta em Minas e no Brasil. Tudo isso foi
jogado fora.

Para rninha surpresa, ontern vi urn Secretário da area econômica anunciar,
de antemão, que não paga uma prestacão antes do inIcio de 2000.
Realmente, temos de esciarecer isso. Os recursos da reforma do Estado, 0
programa de estradas, o PRODETUR, o BNDES, para dupiicaçao da rodovia
BH-Ipatinga, vi ontern, esses quatro empréstimos são uma ingenuidade
enorme. Se você não paga os ernpréstimos passados, vai pedir empréstimo
futuro? E uma Iogica que não se sustenta. E urna coisa que me chama a
atenção.

0 Ultimo ponto e sobre a divida renegociada, que está sendo o ceritro do
em bate. Vou ate ler, para ser mais objetivo, Sr. Presidente. Não é verdade
que a taxa de juros seja alta. Ao contrário, ela é extremamente favorável aos
Estados, "vis-à-vis" da taxa de captacão. Você capta a 41%, 39% e empresta
a 7,5%, 6%, dependendo do contrato. E coisa de pai para filho. Minas
econornizou, so ate agora, R$5.000.000.000,00, porque isso fol retroativo ao
inlcio de 1996.

Não e verdade que houve discriminação e privilégios para Estados. Isso
não é negociação de caderneta de mercearia de esquina, envolve mais de
US$100.000.000.000,00. Foi uma medida provisOria transformada em lei e
uma resolucão do Senado, que tern regras. Inclusive, o contrato tern urna
regra pela qual tudo que urn Estado conseguir o outro pode reivindicar, por
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causa da isonomia, da equidade. E sandice falar que São Paulo ievou
vantagem. Não houve nada disso. E urn absurdo.

Não e verdade que Eduardo Azeredo seja responsável pela divida. Isso fol
reconhecido pela Procuradora do atual Governo e salta aos olhos. E so
analisar os nmeros. 0 principal da dIvida não foi formado no Governo
Eduardo Azeredo. Dos 100% do principal, o nosso governo contribulu corn
4%, enquanto, por exemplo, o Governo do atual Vice-Governador contribuiu
corn dez vezes mais, corn 40% do principal.

COmodo para o Presidente da RepUblica, Fernando Henrique Cardoso,
seria, para aqueles que reciamam autonomia, soberania, federacão e coisas
que o vaiharn, devolver a divida mobiliária, para que cada urn buscasse
financiar-se no mercado. Todos estão achando ruim o contrato da dIvida. Se
O Presidente Fernando Henrique pudesse, ele devoiveria a batata quente e
diria para eies se financiarem no mercado. Ele devolveria a divida mobiiiária e
dana autonornia aos Estados. E claro que eie não pode fazer isso, como
também não pâde deixar de honrar o eurobônus, por causa da credibilidade
do Pals. A atitude de urn agente relevante contarnina tudo. E o que
chamamos de crise sistêrnica. Se vocé deixa uma moratória, urn calote
imperar, isso contarnina todas as ernpresas, todos os outros Estados,
Prefeituras e Governo Federal. Então, não é possivei, pois urn ou outro que
se tivesse orientado pela cultura do calote poderia contaminar toda a
economia nacional, a sua confiança e a sua estabilidade.

A Assembléia Legisiativa e o Senado aprovaram os terrnos do acordo, o
contrato da dlvida. Essa moratôria deu lucro. Acho Iastimável que pessoas
irnportantes do Governo comemorern isso, porque o custo, em termos de
credibilidade, está sendo enorme. Acho pouco inteligente, porque a moratória,
em si, da divida nâo faz caixa, não tern efeito técnico de caixa. Leva-se o
onus de urna irnagem de rnau pagador sem formar nenhuma reserva de
caixa. A rnedida é puramente politica e nociva para o futuro de Minas, já que,
como em qualquer contrato, existem garantias que, em caso de
inadimpléncia, são executadas, e a credibilidade vai embora.

0 efeito de caixa foi so corn o eurobOnus - porque o Governo Federal se
antecipou, mesrno não tendo nada que ver corn o eurobOnus; ele não é
avalista, e pagou, para não ferir a imagem - e os recursos nascidos a partir de
ativos remanescentes do sistema financeiro, que são R$30.000.000,00. 0
Tesouro se apropriou de R$40.000.000,00 que estavam no BDMG, eram
remanescentes do BEMGE e deveriarn ser do Tesouro Nacional. Mas 0 custo,
em terrnos de credibilidade, é tao grande que me espanta alta autoridade do
Governo de Minas comemorar corn frases do tipo: "Que born, está dando
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lucro". E uma irresponsabilidade atroz.
Alérn dos financiamentos externos que tinharnos negociado, ha as de

estradas, para fazer 2.000km de estradas novas e recuperar outros 1.000km;
o do PRODETUR, que é urn programa de turisrno no Node; a estrada BH-
Ipatinga, corn a BNDES, e a reforrna do Estado, que são US$1 70.000.000,00
e significam hoje quase R$250.000.000,00, que poderiarn ser usados
perfeitamente para pagar o décimo terceiro dos servidores, e a minuta do
contrato já estava negociada.

SO não fol feito o contrato no final do ano passado porque o Senado
aprovou uma resolução genérica, proibindo Prefeituras e Estados de se
endividarern, assinando contratos de dIvida no ültimo sernestre do rnandato,
ou seja, no semestre da eleição. Esse foi a motivo pelo qual não foi feito o
contrato.

Senhores, espero ter sido claro. Procurei não aborrecé-los corn rnuitos
nUrneros e fazer urna intervenção polItica, urna vez que esta Casa é poiltica,
corn "p' rnaiüsculo. Ern terrnos de diretrizes filosáficas e das alternativas que
eu vejo, tenho a certeza de que a Governador Itarnar Franco é urn hornern
extrernamente experiente. Acho que ele está mal assessorado, mas é urna
pessoa corn sensibilidade social, que se preocupa corn as mineiros e que vai
corrigir essa rota, para que a Estado possa retornar ao seu born leito. Ele val
enfrentar, sirn, a crise fiscal corn a nosso apoio, mas, principalmente, realizar
urn governo tao produtivo coma foi a nosso.

Esclarecirnentos sobre os Debates
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Vencida essa fase, passaremos

aos debates, corn as seguintes esclarecimentos: a Presidência vai conceder a
palavra aos Deputados que desejarern forrnular perguntas ao Sr. Marcus
Pestana. Para tanto, solicita aos parlarnentares que se inscrevam junta a
Mesa e que, ao fazerem uso do microfone, sejam objetivos e sucintos,
dispensando as forrnalidades das saudaçaes pessoais. A cada Deputado será
concedido o tempo de 3 minutos para a intervencão. Ao Sr. Marcus Pestana
será concedido a tempo de 5 minutos para a resposta.

Debates
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Marcus

Pestana, ex-Secretário do Planejamento, em prirneiro lugar, gostaria de dizer
que é urna alegria t6-lo aqui, porque a democracia é fruto do contraditOrio,
rnas e fruto, sobretudo, de inforrnaçöes verdadeiras, para que a cornunidade
possa julgar seus governantes, que são homens püblicos, que são hornens
que tern a responsabilidade de conduzir urn processo de desenvolvimento.
Ficamos felizes corn a ascensão de V. Exa. ao Governo Federal, embora
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larnentemos a sua ausência em Minas Gerais, para nos ajudar. Mas a vida é
assirn rnesrno.

Gostaria de fazer urna pergunta prática e objetiva. As estatIsticas mostram
que Minas Gerais, durante a Governo Eduardo Azeredo, foi a Estado que
rnais captau investirnentos produtivos. Portanto, foi a Estado que mais gerou
empregos entre todos as Estados da Federacao. Tanto isso é verdade que,
na disputa pelo Governo de São Paulo, em urn programa de televisão, no
horário eleitoral gratuito, o candidato Paulo Maluf acusou a Governador Who
Covas de estar perdendo todas as indüstrias para Minas Gerais. Como eu fiz
parte do Conselho de Industrializag5o do Estado de Minas Gerais durante as
quatro anos da legislatura passada, pude perceber a soma dos investirnentos
paulistas que vierarn para a Triângula e para a Sul de Minas, principalmente.
Entretanta, neste momenta, todos as empresários estão, corno se diz, corn a
pulga atrás da orelha. Isso se dá exatarnente porque empresario tern horror
de briga politica. F haje, se perguntarmos para qualquer brasileiro, de
qualquer canto deste Pals, onde existe uma confusão polItica, qualquer
brasileiro dirá: Ia em Minas Gerais. Portanto, esse é urn fator que afugenta as
nossos investidores.

Queria que a senhor fizesse urn comentário a respeito disso. 0 "Estado de
Minas" de haje traz urna matéria, na primeira página, dizendo que a renUncia
fiscal paulista ameaça Minas Gerais e que a investimento da SATIPEL, de
R$190.000.000,00, esta ameacado. 0 primeiro motivo, evidenternente, é a
credibilidade, porque já houve confusão corn a Mercedes - parece que estäo
tentando resolve-la - e corn todas as empresas que vierarn pra cá e que tern
as incentivas do Prô-Indstria au do FUNDIEST. Também corn relacão a
guerra fiscal, parece que São Paulo, agora, procura, definitivamente segurar
essas indüstrias no seu Estado.

Então, gastaria, a luz dessa confusão polItica e dessa perda de
credibilidade - e V. Exa. disse que a credibilidade sobe pela escada e desce
pela elevador - de perguntar: será que issa não esta acontecendo aqui? isso
não estaria afetando a comportarnenta dos investimentas em nosso Estado?

o Sr. Marcus Pestana - Agradeca a pergunta do Deputado Paulo Piau.
Gostaria de afirmar algurnas caisas e acrescentar autras. Gosto sempre de
usar a forma alternativa nãa comprometida no jago politico conjuntural, para
que as pessoas não tenham düvidas. Quem tiver dUvidas, algurn Deputado da
Oposicão que faca parte da base de sustentaçãa do atual Governo, qualquer
jarnalista, se quiserem ter urn testemunho do êxita da pailtica de atraçãa de
indCstrias e de geraçaa de empregos do Governo Eduardo Azereda, leiam as
duas Ultimas revistas teOricas do BNDES. Esse artigo sabre desenvolvimenta
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regional foi escrito por uma técnica do BNDES. Não vamos falar que foi 0
Marcus Pestana, tucano, pois o Maluf reconheceu isso em São Paulo, são
favas contadas.

Vamos deixar essa questão resolvida: a polItica de atração de
investimentos do pacote de US$16.000.000.000,00, para a geração de 350
mil empregos, foi urn sucesso. Por que foi urn sucesso? Porque mistura
basicamente cinco elernentos: o primeiro é que Minas tern uma infra-estrutura
invejável. Demos muita sorte. Nas areas de telefonia e eletricidade, a CEMIG
e a TELEMIG sernpre estiveram nos primeiros lugares em nIvel nacional. Não
temos problemas nessas areas, como tern a TELERJ. A nossa companhia de
sanearnento não é igual a cornpanhia estadual de saneamento do Rio.
Tinharnos uma infra-estrutura adequada. Tinhamos problemas na area de
logustica de transporte, rnas, corn a privatização das ferrovias, isso foi
minorado. Já vi Secretários condenando, mas foi a grande solução, isso
minorou o problerna. 0 nosso prograrna de concessão de estradas, e tomara
que o atual Governo o abrace, poderia gerar R$800.000.000,00 em
investimeritos. 0 investimento na Fernão Dias, a inovação e os investirnentos
no setor ferroviário, juntamente corn o setor elétrico e de telecomunicação,
fazem de Minas urn Estado muito atrativo.

o segundo elernento era urn Governo corn credibilidade e idélas claras,
corn visão em longo prazo, de comprornisso.

o terceiro elernento era a parceria corn o setor privado, combinado corn o
quarto elemento, que é o "marketing" institucional. 0 Governador Azeredo
associou-se as entidades ernpresariais lideradas pelos Srs. Gilman, Salej,
Francisco Américo. Eles saIrarn pelo mundo vendendo Minas, vendendo no
born sentido, para trazer investirnentos para nosso Estado, investimentos que
gerassem ernprego para o trabaihador. Foram a Asia, aos Estados Unidos, a
Europa. Isso resultou nesse pacote. Em vez de conflito, fizemos parceria,
"marketing" institucional, cooperação corn a iniciativa privada.

o Deputado Paulo Piau foi rnernbro do COIND. Urn dos grandes diferenciais
de Minas é que temos urn sisterna de incentivo inteligente, criativo, pioneiro e
sOlido. Uma das opcôes dessas grandes empresas foi a solidez juridica.
Estarnos vendo, no Rio Grande do Sul, as fragilidades juridicas se
manifestando. 0 nosso sistema é baseado em leis aprovadas por esta Casa,
tern urn conseiho paritario, do qual fazem parte a sociedade civil organizada e
os empresários, o qual discute tudo e aprova os projetos. Temos urn sistema
de fundo gerenciado e executado pelo BDMG. Tinhamos, na época, e o
sucesso dessa estrategia é porque havia urn Governo corn idéias claras,
parceria corn a iniciativa privada, infra-estrutura adequada, "marketing"

623

institucional e urn sisterna claro de incentivos. Isso trouxe esse pacote, e é
Obvio que está sob risco. Vou dar urn exernplo: ha urna empresa
agroindustrial que está realmente repensando se vern para Minas. Outro dia,
como born mineiro, em conversa corn urn investidor do setor eletroeletrônico
que está negociando corn o Paraná e Santa Catarina, disse-Ihe: Por que vocé
não pensa em ir para Minas? A reação veio de pronto: 0 clima Ia não estã
favorável a investimentos.

0 estrago na irnagern de urna grande empresa, nesse caso, é muito grande.
0 contrato é sólido. E no caso da Mercedes, o que está serido feito é uma
alteração de fluxo. Essas empresas são tao sólidas juridicamente que
ganhariam na justica. A coisa se arrastaria por rnuito tempo, seria urn conflito
juridico indesejável. Estou muito preocupado corn isso. E é ingenuidade achar
que vocé vai ficar inadirnplente corn dIvidas, confrontar corn grandes
empresas que confiaram em Minas e vieram para cá, confrontar corn as
instituiçães rnultilaterais, como o Banco Mundial e o BID. Al depois vocé faz
"road show", o que vai trazer a ernpresa. E pedir dernais para os investidores.
Repito: Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia também
estão cornernorando.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, rneu caro amigo, companheiro
de partido, ex-Secretário Marcus Pestana, hoje em Brasilia, honrando a
facção e o grupo de Minas que quer e pensa o desenvolvimento de uma
forma democratica e coesa, que honra o rnandato que nos foi dado nesta
Casa, de Deputado, pelo povo mineiro, para representar os seus sentimentos,
as suas angüstias, engrandecendo toda a busca pessoal e coletiva do bern-
estar social.

Sr. Presidente, Deputado José Braga, entristece-me a falta de corn preensão
e de adequacão da base de Governo desta Casa ao que significa e ao que
representa a dernocracia. Entristece-me o fato de que, na vinda do Secretário
da Educacão, Murilio Hingel, todos nós estavarnos a ouvi-lo educadamente.
Entristece-me que, corn a vinda de todos os membros do Governo Itamar
Franco, o PSDB e o PFL, enquanto partidos de Oposicão nesta Casa,
estarnos educadarnente representando o nosso povo, que é urn povo
educado por toda Minas Gerais, escutando, ouvindo, debatendo e procurando
exercer a dernocracia.

Gostaria de pedir aos funcionarios da Casa, aos cameras, que mostrassem
o plenário neste rnomento. As cadeiras vazias, a ausência das pessoas, que
não querern ouvir a verdade. Que seja meia-verdade, mas que seja - como
disse V. Exa, essa parte da verdade como urn tijolo a construir a nossa Minas
Gerais, urna Minas Gerais sólida, verdadeira. Ou sera que eles tern rnedo de
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vir a presença de V. Exa e poder olhar nos seus olhos? Quantos e quantos
Deputados que aqui estiveram e estâo hoje nesta Casa usufruiram do
Governo Eduardo Azeredo, buscavam e davam coesão a ele e, na luta dos
seus municIpios, jam ate a ele pedir obras, investimentos? Vi Deputado que
hoje se coloca aqui nesta Casa como governista ate lançar Eduardo Azeredo
para Presidente da Repblica por ser um dos maiores homens pUblicos que ja
passou por Minas Gerais. lsso me entristece nao por eles serem hoje base de
Governo, porque a ser humano é dinâmico e tern essa liberdade na condiçao
de representante do seu povo, de repensar Os seus valores, de repensar as
suas pasturas, mas a direito de vermos nesta Casa uma base que se porta,
neste momenta, como mal-educada.

Gostaria de pedir ao Presidente mais alguns minutos, uns 3 ou 4 minutos,
principalmente porque a Plenário está vazia, e temos tempo para
continuarmos esta discussão, pela disponibilidade do nosso amigo, o ex-
Secretário Marcus Pestana.

Para concluir esse pensarnento, Marcus Pestana, que me angustia, para
externar a minha dor de coraçâo - eu já me coloco numa politica de coração
quente, mas também corn cabeca fria -, ao ver estampado hoje no jamal a
nosso Governador, porque reconheço, ele é Governador de todos as
mineiros, Itamar Franco, falando que sO conversa corn Fernando Henrique no
outro mundo. Será que ele nunca leu a Constituiçäo mineira ou a Constituiçao
Federal? Ele, que fol Presidente - acredito que sO peguei na mao dele urna
vez, no dia em que fomos diplomados no TRE; depois disso, nunca mais a vi,
nâo o conheço. Mas acredito em V. Exa., que é conterrâneo dele, de que seja
urn homern bem-intencionado, que seja uma pessoa recoberta corn os
problemas de Minas. Não é corno no dia em que deu entrevista falando que
podem fazer a que quiserem, pois a sua vida está boa. E a vida dos mineiros?
E a vida das nossas Minas Gerais? 0 cornportamento de cada urn de nOs é
independente.

Como Elbe Brandão, na rua, P0550 fazer a que quiser. Estou exercendo a
meu papel de cidadâ e a minha individualidade, como a de cada ser humano
deve ser respeitada. Mas aqui eu sou Deputada, sou representante de um
povo e de uma regiâo. Necessariamente, tenho de me comportar de maneira
educada, tenho de cumprir a meu papel de parlamentar, de estar aqui neste
Plenário para ouvir e discutir, quer seja corn pessoas de minha faccâo
politica, ou pessoas de oposiçâo. Tenho de agir educadamente como sempre,
corn todos, porque somos muito bern pagos pelo povo mineiro para trabaihar.
Faz parte do nosso trabalho exercer esse papel dernocrático.

SO para concluir, al vai a minha pergunta: Como é que fica a PRODETUR?

625
Coma é que fica esse projeto de desenvolvimento para a nosso Norte de
Minas e o Jequitinhonha, que é urna regiâo que hoje deve superar 30% do
territOrio do Estado e que sO produz alga em tomb de 2% do PIB de Minas
Gerais? NOs precisarnos crescer. Quero que a rneu povo seja cidadão e
tenha plenos direitos de exercer essa cidadania. Muito obrigada, Sr.
Presidente, pela cornpreensãa.

O Sr. Marcus Pestana - A prirneira observação nem me cabia fazer, mas
estou me sentinda tao a vontade aqui, tao bern recebido que fui par todos as
senhores e senhoras. Quero também registrar urna tristeza em relaçao a
auséncia das Bancadas do PMDB e do PT, principalmente. Ful Vereador,
presidente do PMDB jovem; fui por seis anos, na Câmara de Juiz de Fora,
vereador pelo PMDB - sal para fundar a PSDB. 0 ato de fundacào se deu a
partir da dissidéncia mineira de 1986. A semente do PSDB estava lançada.

E contraditória a vida; a semente do PSDB foi a dissidência rnineira a favor
de Itamar contra Newton Cardoso. Coma é que o mundo dá volta. No PMDB,
eu tinha muitos amigos. Fui lider do Prefeito, do atual e do entäo Prefeito
Tarclsio Delgado. Rompi para fundar a PSDB, que achávamos que era a
perspectiva carreta para a Pals, coma a histOria provou.

No PT tenho ótimos amigos. Ontem mesmo revi um amigo de rnovimento
estudantil, e viemas no avião conversando sabre politica de saOde. E ele foi
urn rnilitante no movimento estudantil. Fui Presidente do DCE, ele era
oposiçao. Viemos conversando, marcamos ate urn chope para aprofundar a
canversa, de tao interessante que foi.

Sou urn apaixonado pela vida democrática e politica. Acho que a graça da
politica está em discutir idéias, näa em desqualificar pessoas ou ter esse
seritirnento belicosa. Não viro a cara para as pessoas porque têm uma
apinião contmámia a minha. Aceito avançam. Mesrno em relação a politica
salarial, comecei a esboçam uma autocrItica aqui. Acho que as pessoas
evoluem.

0 bela da democracia é aquela famasa frase: "A pior demacracia é melham
que a melhom ditadura". Na dernocracia Na a possibilidade da autacorreção. A
ditaduma quando se aprofunda no erro nâo tern volta.

Tenha vámios amigos no PT, corn as quais me dou muita bern. Tenho
recebido parlamentares do PSD, em Brasilia, e nào vejo motivo pama a
confmonto. Gostaria de estam aqui sendo desafiado par perguntas da
Oposicão, parque ha muita névoa sendo lançada, muita furnaca, e a
mecanismo de achar a verdade é a debate.

Pom outro lado, essa preocupacão que vacê rnanifestou, Deputada, é
absolutamente carreta.
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O pior e que a efeito e de longo prazo. Urn erro de hoje em questöes

estruturais, coma atracãa de investimento e forrnacão de imagem, tern
repercussão para dez anos. Os investidores e as companhias que
assessoram as investimentos ficam no cadastro. Minas Gerais é a Estado
que não pagou eurobônus. 0 Governador Hélio Garcia tinha uma categaria
de análise muito interessante, a gesto inütil. Ontem, a Secretário da Fazenda,
em urn gesta inUtil, anunciou que não vai pagar a prestação do eurobônus de
marco do ano que vem. Já anunciau para a mercado europeu que não
pagamos e não vamos pagar. E achou ruim de a Governo Federal, que não
era avalista, pagar. E coisa de maluco. Já falei corn alguns articulistas de
Minas Gerais que estamos em uma terra de maluco. Lembra-me "0 Alienista",
de Machado de Assis. Onde está a razão de se anunciar, corn urn ano de
antecedência, que dará calote? Depois, faz-se viagem ao exterior para atrair
investirnenta. "Sou malcriado, nãa pago minhas dividas, mas vai para 16 que é
uma boa". Posso ter a inteligência lirnitada, não entenda. Par que urn Estado
que arrecada R$500.000.000,00 vai "dar cano" em urna prestaçãa de
R$1.000.000,00 de urn financiamento de Francelino Pereira para a Noroeste
de Minas, de 1981, que vem senda pago, portanta, ha 18 anos? 0 cantrato
está sendo respeitada ha 18 anas. Isso não tern nada que ver corn Eduardo
Azeredo, cam Fernando Henrique ou corn contrata de divida. 0 cantrata da
divida não fala sabre as dIvidas contratuais externas porque são caisas
pactuadas corn prazos e juras adequados. Não são juras flutuantes. Isso é
"dar cana" em prestaçaa de dIvidas contra idas pela própria Vice.

Lamenta, Deputado, mas a PRODETUR está sob grave risco. Seu agente
financiador e a Banco do Nardeste do Brasil, do sisterna de famento do
Governo Federal. Pode ser que nessa conversa, na eternidade, a Governador
Itamar cansiga liberar a PRODETUR ao Presidente Fernando Henrique, mas,
da forma coma vem sendo canduzido, coma dizia a grande poeta, a
PRODETUR será urn retrata pendurado na parede, e nada rnais.

O Deputada Mauro Lobo - Prezado Dr. Marcus Pestana, companheiro de
gaverno - coma V. Exa. já afirrnau, reafirrno que tivernas muita honra de dele
participar. Dr. Marcus, sua pessaa é urn exempla viva de Juiz de Fora, que
tambérn fornece elementos campetentes, de real valor para a area püblica do
nassa Estado e para a Pals. Curnprirnento-a pela trabaiho que realizau no
Governo passado e que vern realizanda no Governo Federal.

Estamos participanda da CPI dos Fundos. Quanda foi lançada, usava a
expressãa "desvio de recursas" no sentido de aprapriaçãa indébita, nãa
apenas referindo-se aa deslocamento de recursas para a canta ünica do
Governo do Estada. Ha questão de uma semana, essa CPI recebeu a
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Secretária do Planejamenta para urna expasicãa, a qual, no entanto, nãa
respandeu corn clareza a duas perguntas que fiz. A primeira delas é se havia
ilegalidade nesse pracedimenta; a segunda, se a Gaverna atual estava
utilizando a mesrno mecanismo, a mesma base legal.

Ele, realmente, nãa respondeu cam clareza a duas perguntas que eu havia
colocada. Primeira, se havia ilegalidade nesse pracedimento. Segundo, se a
Governa atual estava utilizando a rnesmo mecanisma, a mesma base legal.
Ele nãa respandeu coma se deve esperar, preta no branca. Mas estau vendo
no 'Estada de Minas" de hoje urna declaraçãa do Secretário da Segurança
PUblica, meu amigo Mauro Lopes, que diz a seguinte: 'A secretaria tern
recursos - rebateu a Secretária.". Ele afirmou que podem ser utilizadas
R$46.000.000,00 da secretaria que estãa retidas na Fazenda, referentes a
taxas de seguranca pUblica, que são cobradas em todo a Estado, quer dizer,
ele está confessando que a recurso fai também neste Gaverno, está inda
para a mesrna canta ünica. Então, gastaria, para esciarecer a nós e a esta
Casa, Dr. Marcus Pestana, que a senhor falasse algurna caisa sabre essa
tarmentasa questãa da gestãa dos fundos no Estada.

0 Sr. Marcus Pestana - E urna pergunta muita irnpartante. A questãa dos
fundos é emblemática da estratégia mineira, é urn éxita e é recanhecida no
Brasil inteira. Inclusive, as autras Estados vierarn a capia-la. Essa estratégia
fai desenvalvida, inclusive, nos Governos passados, principalmente, no
Governo Hello Garcia, e aprofundada no nassa governa. E uma estrategia
extremarnente engenhasa. Você cria fundos corn foco especIfico, para
promover a desenvolvimento. Ha urn conselho gestar, que faz a sinergia do
setor pUblica de tadas as Orgãas envalvidos, e h6 a agente financeira, que é a
BDMG. Os fundas tern sida urn instrumenta, o Pró-Floresta, a SOMMA. 0 que
a SOMMA vai financiar para as rnuniclpias nos próximos 20 anos é
brincadeira. A inteligência dos fundos... São pollticas püblicas que se
perpetuarn. 0 SOMMA do BDMG será urna fonte permanente de
financiamento aos municipias ate a eternidade, parque ele pravoca retarnos e
tern ate urn caráter pedagógica, de rnostrar que nada cal do céu, que tuda
tern um custa e ha financiamento, que tern que haver seletividade e
prioridade. Entãa, as fundos são uma polltica de êxita. E mais urn exernplo do
sucessa da adrninistracãa pCiblica.

Eles fazern questãa de ficar difamando e acabando corn a imagern de
Minas, falando que estava uma bagunca. E rnentira. A máquina ptibhica em
Minas e de alta qualidade. E issa nãa é rnérita do Governa Eduardo Azereda
so. Havia urna equipe de direçãa rnuito boa, coma havia no Governa Hélia
Garcia. E parque a buracracia 6 boa, porque as servidares são bans. Aprendi
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a respeitar a máquina dos fiscais. Ha gente muito boa, na Fazenda, na
Fundação João Pinheiro, no BDMG, na CEMIG e em todo o Estado. A paixão
corn que a equipe da Secretaria de Educação se dedicava ao projeto de
qualidade era de sensibilizar qualquer um. Tenho orgulho de ter dirigido
aquelas 350 pessoas na SEPLAN. Agora, sim, está confuso, porque ha trés
ou quatro correntes 16. Meu gabinete era aberto. Agora tern bloqueio fIsico
para acesso ao gabinete do Secretário. Agora, sim, está difIcii o acesso. Eles
estão desorientados, porque ha mais de duas ou trés correntes. Em nossa
época, havia democracia, participaçâo, mas havia comando Unico, que
éramos o Dr. Walfrido e eu. Não havia essa bagunça. Então, não adianta ficar
difamando Minas. Parece que é urn prazer mórbido, suicida. A toda a hora,
está na imprensa nacional esta coisa: estava uma bagunça.

Temos urn problema, que é o fiscal. Varnos dizer corn todas as letras: é urn
problema de dinheiro, mas nâo fiquern difarnando o que está organizado,
porque e contra propaganda e tiro no pe. Então, na questäo dos fundos, nâo
ha ilegalidade. Existe urn decreto suportando e ha uma legislaçao federal
sobre caixa ünico, corn alguns instrumentos aprovados durante a gestão de
Itamar Franco na Presidéncia. Então, dinheiro não tern carirnbo. 0 sisterna de
caixa Unico e legitirno. 0 que e importante interrogar? Al, o Sr. Deputado foi
ao ponto. 0 que interessa perguntar é se o fluxo está em dia ou não. Nós, em
nosso Governo, não atrasarnos nenhurn desernbolso dos fundos.

Volto a dizer que no Governo Eduardo Azeredo não atrasarnos desernboiso
dos fundos. 0 rnecanisrno de caixa ünico é legItimo, são fundos fiscais, corn
recursos fiscais, dinheiro nâo tern carirnbo, o Dr. João Heraldo não fica na
porta da Coletoria - e já teve gente corn saudades da Coletoria - carirnbando.
Hoje isso já não existe devido ao avanço tecnologico. Hoje já não se procede
corno antigarnente, quando a classe media se utilizava dos famosos
"envelopinhos": urn para o lazer, outro para a habitação, urn terceiro para o
transporte e escola dos men inos. Isso náo é assim. 0 que irnporta é 0 fato de
os compromissos estarem sendo honrados e de os contratos terem sido
honrados. Perguntern ao BDMG se encontra parado ou está funcionando,
pois e isso que interessa. E o que foi feito corn a Mercedes foi exatamente
isso: urn contrato sólido que foi respeitado porque, caso contrário, perder-se-
ia na justiça trazendo urn desgaste monumental. Foi feita urna alteração de
fluxo, e nâo houve nenhuma renegociaçâo exatamente porque ern janeiro e
fevereiro os vários fundos tiveram atrasados seus fluxos porque 0 caixa
ünico, o Tesouro do Estado, corno tern debilidades, está fazendo uso desse
recu rso.

0 Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro
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cornpanheiro e amigo Marcus Pestana. NOs, quando Presidente da
Associação dos Municipios da Area Mineira da SUDENE, fornos testemunha
da sua luta, corno Secretário Adjunto do Planejamento, para que os projetos
do Norte de Minas fossem viabilizados. Em norne daquele povo, querernos
agradecer a sua participação principairnente para que urn projeto, que se
encontrava paralisado, que e o Prograrna de Apoio ao Pequeno Produtor,
fosse efetivado, atendendo a rnilhares de pessoas e criando a infra-estrutura
para o desenvolvirnento.

Querernos tarnbérn lembrar a questão do trabalho junto ao Fundo (..) e ao
FEF para que os recursos do Jaiba pudessern ter continuidade. Gostaria de
colocar, corno primeira questão, relativamente a irrigação do Jalba e dessas
localidades em que a chuva cai em periodo muito breve, que está se tornando
inviavel a questäo da energia elétrica para a irrigação. Gostariarnos que o
senhor trouxesse algurnas soluçaes em nivel federal para que os irrigantes de
Minas Gerais possarn trabalhar. E praticarnente impossivel que esses
irrigantes continuem pagando taxas, que apenas a noite diminuem.

A outra questâo, após havermos colocado o reconhecimento do seu
trabalho em prol de Minas Gerais e, principalmente, do Norte de Minas,
refere-se a algumas düvidas que tenho. Particularmente acho que a vontade
do Presidente Fernando Henrique Cardoso em promover a sua reeleicao
acabou atrasando algumas reformas de que o Pals precisava. Alguns
nUrneros realrnente atordoam a minha cabeca. A dIvida interna brasileira é de
R$400.000.000,00. Se os Bancos forem bonzinhos para corn o Brasil e
cobrarem uma taxa de 30%, terernos que pagar, sá de juros, nesse ano de
1999, R$120.000.000,00. Como a arrecadacão total do ano passado foi de
R$117.000.000,00, não vemos salda. Ainda temos que pagar Os funcionarios,
que custeararn o Pals, fazer investirnentos, pagar a divida externa.

Enfirn, estamos perto de qua] situação? Quanto tempo mais o Brasil
protelara urna situação de insolvéncia, de inadirnplência, que, conforme esses
nUmeros, esta perto de acontecer? Se somente os juros constituern tudo 0

0 que o Brasil arrecada, aonde é, Pestana, que o Presidente Fernando
Henrique chegara? Tenho a certeza de que vocé tern na cabeca os nürneros
de Minas Gerais. Se a pergunta fosse colocada em terrnos de nosso Estado,

1 V. Sa. teria a resposta na ponta da lingua.
Conhecernos a sua grande competéncia e reiterarnos os intmeros

trabalhos prestados por V. Sa. a Minas Gerais, principalrnente ao Norte de
Minas. Portanto, deixo aqul o meu reconhecirnento e o reconhecimento
daquele povo pelo grande trabalho que urn jovem dessa nova geração de
politicos de Minas Gerais executou e, tenho a certeza, continuara
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executando.

O Sr. Marcus Pestana - Muito obrigado pelas suas palavras generosas.
Realmente, tive urn graride convIvio corn a AMANS. Urna das idéias claras
que o Governador Eduardo Azeredo e sua equipe tinham era o combate a
desigualdade regional. Essa era a prioridade durante todo o tempo, pois o
Governador Eduardo Azeredo e o Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia
sernpre convocavarn a equipe para uma reflexão sobre a necessidade do
pacto Minas por Minas, ou seja, a prioridade para o Node de Minas,
Jequitinhonha e Mucuri. Essa era uma diretriz de nosso Governo.

o Jalba foi urn programa concebido em outro ambiente. Realmente, tern
problemas, pois foi concebido na época do Brasil grande, e temos de pensar
grande. 0 Brasil andou patinhando por todos esses motivos já discutidos
aqui, mas existiam outras possibilidades na década de 70. 0 grande pal da
idéia foi o Ministro e Secretário Alysson Paulinelli. No entanto, naquela época,
havia folga. Foi urn programa dimensionado para urn Brasil que tinha uma
taxa de crescimento rnuito grande. Depois, houve vários problemas
gerenciais, vários problernas de crise.

Ontem, o Secretário de Esportes, Deputado Ivair Nogueira, anunciou que ira
aprofundar o Toriba. De repente, o ex-Deputado Armando Costa apresentou o
balanco da satde, ressaltando quatro prograrnas federais, entre eles os
carros para o combate a dengue, a vacinação dos idosos, o combate a AIDS.
Assirn, fez urn eloglo indireto ao Ministro José Serra.

Quanto ao Jaiba, fiquei feliz, pois, por melo da imprensa, percebi que eles
comernoraram o recebirnento do cheque da ( ... ). Em 1996, eu e o Ribio
fomos ao Japâo negociar, e aquela estrada e o crédito agrIcola foram
possiveis por causa dessa viagern. Ja perdida a eleicáo, estive no Rio, nos
rneses de outubro e dezernbro, exatamente para possibilitar que aquele
cheque estivesse all. A vida continua. Não é porque perdi a eleicão, e,
solidário ao Governador Eduardo Azeredo, que you deixar de cumprir as
minhas tarefas. Fui ern dezembro ao Rio, a fim de viabilizar o recebimento do
cheque.

Houve urn problema sério, a que V. Exa. se referlu, que é o processo de
seleção dos produtores no Jalba I. 0 JaIba II tern outra filosofla. Isso é urn
campo de negOcios, näo é agricultura familiar, nào é agricultura social, é
agricultura de negócios. Então, você está assentando irrigantes; que tenharn
talento e experiëncia, a firn de que o prograrna dê certo. No entanto, temos de
resolver esse problema social, e a tarifa de energia é urn dos cornponentes
que oneram. Sou otimista. Li rnatérias na "Veja" e na "Folha de S. Paulo" que
eram negativas corn relação ao Jaiba. Já fui 16 ver a fruta que a terra dá, e
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creio que aquilo será promissor.

Para entrar na segunda questão, ou seja, o endividamento, posso
tranquilizar o Deputado - conheço urn pouquinho sobre macroeconornia, alérn
de conversar ern Brasilia: o Pals nâo está carninhando para a insolv6ncia.

0 que interessa é a relacão estoque-PIB, ou seja, estoque de divida-PIB.
Pelo contrário, o cärnbio convergiu rapidamente. Já passamos a barreira do

R$1,70. A inflacâo vai ser menor que a de 15%, projetada. Estará na faixa de
10%, 12%. 0 Pals tern espaco para crescimento, depois de solucionado o
problema cambial. Em 2002, deveremos ter uma infiacâo de cerca de 4%,
5%, corn urn crescimento de 4% ou 5%. E isso näo é otimismo vâo. Tmnhamos
dois gargalos: o cambial, que foi superado, e näo podernos repor o problema
anterior, se o real, novarnente, se sobrevalorizar, e o problema fiscal, que e o
desequilibrio. 0 raciocinio que o senhor fez é do tipo "quem vem primeiro: o
ovo ou a galinha?". Tern-se uma taxa de juros alta e, portanto, onera-se o
servico da divida, porque h6 deficit. E agrava-se o deficit, porque se tern urna
taxa de juros alta.

E preciso falar claramente. Essa é uma outra mistificacäo nâo so de Minas.
Então, nâo é urna mitificacão so de Minas, não. E urn debate. A taxa de

juros é urn preco coma outro qualquer da economia, é urn termômetro. Assirn
como ha a preco do carro, do feijäo, do arroz, pelo fato de as consumidores e
produtores, em determinadas condiçOes do mercado, se encontrarem e as
formarem, ha também urn outro preco essencial, que é urna rnercadoria
especial na economia de mercado, charnado dinheiro. Esse dinheiro tern urn
custo, e nele ha vários vetores, entre eles a questao do desequilIbria fiscal,
que é fundamental. Porque, se a Governo gasta mais do que arrecada, tern
que buscar poupanca privada e oferecer remuneracão. E a investidor privado
so vai aos titulos do Governo se houver rernuneracão, prazo e confiança.

As pessoas acham que a Arminio Fraga e a Malan acordam de rnanhâ,
olham para a espelho, fazern a barba e pensarn: "Como you atrapalhar a vida
de todo mundo? Aurnentando a taxa de juros.". Tern-se uma visão ingênua de
politica monetária. A taxa de juros é urn preco da economia forrnado. Nâo
adianta: se se Iançam tItulos corn outra taxa, a mercado nâo compra. Ha urn
ponto de equilibrio. E urn processo de formação de preço corno outro
qualquer. E e tambérn instrumento de politica rnonetária. Os juros reals estâo
caindo, vâo cair mais ainda porque agora ha espaco, corrigido a problema
cambial. H6 grandes desafios. Agora, o centro da questão é: quando a taxa
de juros cair para nlveis-padrão no mundo inteiro, a divida deixa de ser urn
problerna.

E al ha algo que me espanta: quando discutimos a dIvida, tirarnos Minas do
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"overnight". EstarIamos rolando a divida, a 41%, 39%, 34%, que é a
tendência da práxima semana, mas estão pagando 7,5%. E o que falei: se o
Fernando Henrique quisesse, "devolveria o abacaxi" aos Estados e falaria
assim: "Rolem vocês no mercado". Mas nâo se pode fazer isso porque ha a
risco sistêmico, que atrapaiha a vida de todos, de alguém "dar o cano".

0 Deputado Marcia Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Marcus
Pestana, primeirarnente gostaria de manifestar a minha adrniraçäo por V.
Exa., o prazer e o privilégio que tive - e foi urn grande aprendizado para mirn e
também para a minha vida - de ter sido seu companheiro durante o goverrio
honrado do Dr. Eduardo Azeredo. V. Exa., nâo so como homem püblico, é urn
cidadão mineiro que merece todo a respeito e a reconhecirnento dos mineiros
pelo trabatho prestado. V. Exa. hoje está em Brasilia. Deixa urn vazio ern
Minas Gerais, mas, corn certeza, sempre estará ao nosso lado, presente,
apesar de distante.

Gostaria de fazer coro corn a Deputada Elbe Brandão quando larnenta a
fuga dos Deputados de base de sustentacão do Governo, que fugiram deste
debate.

Lembro-me, querida Deputada, que, no dia em que a ex-Secretário João
Batista dos Mares Guia esteve neste Plenário, aconteceu quase a mesma
coisa. E, depois que ele saiu, urn Deputado do PT, da base de sustentacäo
do Governo, disse que a ex-Secretário havia dito aqui várias mentiras,
enquanto teve oportunidade, por rnais de quatro horas, de vir debater corn
ele. Mas nâo. Preferiu, depois que o convidado se retirou, fazer acusacOes
levianas, fUteis e demagOgicas.

Joâo Batista dos Mares Guia fez urn desaflo: colocou-se a disposiçào da
Comissão de Educação para o debate corn os Deputados da Situação e corn
membros do Goverrio. Espero que o convoquem para, frente a frente, colocar
suas questOes.

Tenho trés perguntas a fazer ao Dr. Marcus Vinicius. Primeira: quando da
privatização do BEMGE e do CREDIREAL, ficaram alguns créditos, que foram
para o BDMG. Esses créditos teriam discrirninacão prOpria? Justifico: temos
informacOes seguras de que esses recursos estão sendo transferidos - não
you dizer desviados, corno gosta de dizer a Situação - para o caixa ünico.

Segunda pergunta: a Lider da Minoria manifestou, ha dias, nossa
preocupacão corn a saUde em Minas Gerais. Ontern, a Governo "prestou
contas", entre aspas, dos 100 dias, corn "s", do seu Governo, e continuamos
preocupados corn a saüde.

Gostaria que a senhor fizesse urna avaliação da saüde no Estado e, por fim,
a avaliaçâo da abertura do capital da COPASA para investidores privados.
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Dr. Marcus VinIcius, por sua presenca, que rnuito honra

Pestana - Agradeco ao Deputado Marcia Kangussu,
companheiro de partido e de governo, pelas palavras generosas a rnim
dirigidas.

Quando vim para a Governo de Minas, pensei: tenho que trabaihar muito e,
metade do tempo, tenho que pensar em Juiz de Fora. Agora, que faço parte
do Governo Federal, penso: tenho que trabalhar rnuito e, rnetade do tempo,
tenho que pensar em Minas Gerais. Encontro-me fisicarnente ausente do
Estado, mas, espiritualmente, estou aqui.

A urn Deputado ou outro do PT e do PMDB que estiver nos vendo em casa
ou que tiver oportunidade de passar a fita depois, escondido, evitando estar
aqui para ouvir nossa argumentacão, lembro que vim a Assembléia várias
vezes convocado por eles. Em duas situacOes, aqui compareci para falar, em
norne do Governo, sobre questães polémicas.

Uma foi no serninário sobre previdência, quando fiquei internado nesta
Casa por dois dias. Não sei se as senhores se lembram disso. E levando pau.
Vierarn técnicas da Fundacão Getülio Vargas e sindicalistas, corn quem
conversei par dais dias, aguentando desaforo, refletindo e respeitando
pasicOes.

Outra foi no seminário prornovido pela Assembléia sabre organizacOes
sociais. Conversei e tentei convencer. Misturaram organizacão social corn
privatizacäo. Eu estava aqui para mostrar que uma coisa nada tinha a ver
corn a outra. Queriarn fazer uma negociação, queriam que tirássernos a
saide. Ora, se se tirasse a saUde, iria embora metade da substância. Ontem,
engracado, meu amigo petista que é técnico da area mostrou que tarnbérn
concorda corn isso.

0 contraditório, naquela oportunidade, estava presente. Tenho a maior
prazer em discutir. Afinal, sou professor universitéria, tal qual a Deputado
Amilcar Martins. Fomos educados no gosta pela polémica. Adoro debater e
evoluir corn a adversário. Isso é essencial na democracia. Por que a PT, que
tern veia polêrnica, que acredita no que diz, que tern programa e idéias, näo
veio ao debate? Ora, varnos discutir, vamos evoluir juntos.

Partamos para as respostas aa Deputado. Realmente, havia,
remanescente, uma série de ativos que ficaram sob a guarda do Estado -
créditos de diversos perfis, de qualidade heterogénea, mas que geram receita
de R$3.000.000,00 a R$5.000.000,00 por rnés. Não tenho as dadas exatos.
Deve haver alga em tomb de R$40.000.000,00 ou R$50.000.000,00, imagino,
pois já havia R$30.000.000,00 a nossa épaca, que não estäo sendo

Muito obrigado,
esta Casa.

0 Sr. Marcus
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destinados, porque tinham urn destino especIfico, que é 0 de ressarcir 0
Tesouro Nacional, que financiou o saneamento. Então, a receita gerada pelos
alivos deveria arrematar divida. Vocé financiou em 30 anos a 7,5%; no caso
do sstema financeiro, a taxa de juros é ate menor: 6%. Você carrega esses
ativos, e o fluxo que ele gera deveria ir para o Tesouro Nacional. Realmente,
isso está sendo usado no caixa 1. Eu imagino.

Quanto a saUde, five a oportunidade de rapidamente ler os jornais, nesta
manhã - estava em Brasilia, onde trabaihamos muito. 0 Ministro Pimenta da
Veiga me espanta por sua capacidade de trabaiho. Ele, como born fazendeiro,
começa a trabalhar as 8h30min, e vamos ate as 22 horas, 23 horas, tentando
ajudar o Governo do Presidente Fernando Henrique a ter o meihor
desempenho possivel - urn elogio indireto ao Ministro José Serra e ao
Presidente Fernando Henrique. Os carros de cornbate a dengue são recursos
da Fundação Nacional de Saide.

Para terrnos saUde, habitação, saneamento e educação, devemos ter uma
coisa que é muito cara ao Deputado Márcio Kangussu: o sentirnento
municipalista. Sou radical nesta questão; para termos habitação, saneamento,
educação e saüde, devemos descentralizar radicalmente. Essa discussão, na
reforma tribufária e no pacto federativo deve estar colocada. Não tern sentido.

Tudo que foi anunciado está sendo cumprido. Estão sendo anunciados, na
televisão, o prograrna de vacinação para a terceira idade e a campanha
contra a AIDS, no carnaval. lgualrnente, o Secretário de Esportes implantou o
Toriba, que era urn programa nosso. Fico alegre corn isso, porque idéias boas
devem ser copiadas. 0 pals já está fazendo 500 anos, rnas a humanidade jã
tern rnais tempo. Não tern por que inventar a toda hora. Copiar o que é born é
sinai de inteligéncia. Manter o que é born. Por que inventar? 0 processo de
dernocratização e descentraiização da educaçao é ruim? Não, está coihendo
frutos, tern muito que avancar. Vamos 16. Os consOrcios de saüde são ruins?
Não. São Otirnos. 0 Prograrna de Saide da Farnilia é ruirn? Não. 0 Toriba é
born? Mantenha.

Esse espirito o Secretário Armando Costa teve, no encontro nacional, e
elogiou. Vi urna entrevista dele, dizendo que tern espirito de parceria. 0
Ministro Jungrnan esteve aqui oferecendo parceria na questão da reforrna
agrária. 0 Secretário da Cuitura é curador de uma mostra sobre o barroco
rnineiro, em Paris, promoção do Ministério da Cultura. E isso mesmo, deve
haver cooperação. A equipe da Claudia Costin encontrou-se corn a equipe do
Dr. Sávio, mostrando o aprirnorarnento dos instrurnentos de gestão que o
Governo Federal ia oferecendo a assessoria. Não podernos isolar Minas, não
podemos fechar as fronteiras. Não tern sentido isso. Sobre a COPASA, fico
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alegre de ver que está evoluindo. Nós aprovamos uma lei nesta Casa
autorizando a abertura do capital da COPASA. NOs contratamos e ja
tomamos a iniciativa para viabilizar, junto a boisa de valores, a abertura do
capital dessa ernpresa. 0 teor da nossa lei é exatamente este: vender açöes.
E preciso fazer uma boa modelagem, saber se são acães preferenciais ou
ordinárias. Acho que é uma estratégia inteligente, porque a CEMIG, corn a
parceria estratégica, avancou muito. Ja era boa e ficou meihor ainda. Acredito
que o setor püblico deve ter a sua qualidade controlada pela competicão. Nós
devernos evitar monopôlios, sejam püblicos ou privados.

Existe o acionista, que tern interesse ern cobrar resultados e eficiência.
Acho isso muito positivo, e esta Casa jã aprovou esse projeto. Isso é
continuidade. Falei na relacão dialética entre permanência de elementos e
inovação, mudanca de rurno. Dernocracia é isso mesmo. 0 Governo de
Oposicão assume e muda algumas diretrizes, mas o paraiso não começou
nern o inferno acabou. A humanidade é muito mais irnperfeita que isso.

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, meu caro companheiro de
partido, colega da Adrninistração Eduardo Azeredo e amigo Marcus Pestana,
gostaria de dizer da alegria de recebé-lo aqui. Corn sua inteligência e
brithantismo, vern trazer esciarecimentos fundamentais para a opinião püblica
de Minas Gerais sobre o que efetivamente aconteceu na administração
passada.

O Deputado Toninho Andrada havia dito ha alguns dias que, infelizmente,
esta Assembléia está legislando para trás, porque ate agora não aconteceu
nada positivo para o futuro. Todas as acães da base de sustentacão do
Governo são voltadas para acusaçöes e calünias contra a administração
passada.

Quero, rapidarnente, falar sobre a ausência da base governista desta Casa,
daqueles Deputados ligados ao Governador Itamar Franco e ao Vice-
Govenador Newton Cardoso. Refiro-me, sobretudo, aos petistas, pois alguns
são neo-itamaristas e neonewtistas, mas alguns já vivem essa promiscuidade
ha muito tempo. A auséncia deles aqui não me impressiona, porque
efetivamente eles não gostarn da verdade, não gostam do confronto, gostam
apenas de armar urn circo e de conversar a partir desse circo armado.

As perguntas que farei ao caro companheiro Marcus Pestana vão se ater ao
balanco de 100 dias feito ontern pelo Governador ltamar Franco. 0
Governador nos surpreende rnais uma vez, falando coisas realmente
curiosas. Ele chegou a falar, em determinado momento, que val se encontrar
corn o Presidente Fernando Henrique no além, na outra vida. E depois ele
disse a urna jornalista que estava brincando. Então, não se sabe quando ele
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está brincando. As coisas estão urn pouco misturadas. Ele está urn pouco
confuso neste momento e acaba de anunciar hoje o pagamento do décirno-
terceiro que o Governador Eduardo Azeredo não conseguiu pagar
inteiramente, em 24 meses, o que é urn desrespeito aos funcionários püblicos
de Minas Gerais. Quero ver como os Deputados que tern compromisso corn
os sindicatos e como os sindicalistas vão reagir a esse desrespeito. Já o
Vice-Governador Newton Cardoso, quando fol Governador, não pagou o

I décirno-terceiro e o Governador Hello Garcia é que pagou em seguida. Mas o
compromjsso é do Governo do Estado.

Urn cornentário geral é que todas as acães anunciadas ontern como acães
desse Governo representam, na verdade, uma continuação. Exceto aquelas
tantas rnentiras e desaforos que eles gostarn de falar sobre a nossa
administraçao, tudo de concreto que foi anunciado são continuidades de
acães do Governo passado. Chega-se a falar corno uma grande novidade a
eletrificaçao rural, esquecendo-se do sucesso do Programa Luz de Minas,
que arnpliou de 40 para 80% a e!etrificaçao nas propriedades rurais de Minas
Gerais.

Fiquei satisfeito porque na rninha area, por exemplo, o Secretário Angelo
Oswaldo falou que a grande conquista da atual administraçao é a
continuidade da Lei Estadual de Incentivo a Cultura e que ele consegulu
captar R$700.000.00000 usando essa lei, que foi urn esforço do qual todos
participamos, inclusive V. Exa. E urn trabalho do qual tenho muito orguiho de
ter participado como Secretário da Cultura.

Farei apenas trés perguntas a V. Exa. Tenho certeza de que o nosso
Presidente José Braga, que ha trés semanas, estoicarnente, suportou toda a
exuberãncja da fala do ex-Secretário João Batista dos Mares Guia, vai, mais
urna vez, ter essa condescendéncia para que V. Exa. possa nos prestar
aiguns esc!arecirnentos que são extremarnente importantes para a popu!ação
de Minas Gerais.

A primeira pergunta que eu faço a V. Exa. é relacionada ao corte de custeio
que está sendo anunciado nas despesas do Estado. Algumas vezes, falam
que esse code será de 50%, e outras, de 30%. Essa é urna outra
caracteristica do Governo. Existe uma certa dificuldade no manejo dos
nUrneros, não se sabe muito bern. Mas sabemos que 0 custelo já estava no
osso. Quero saber o que V. Exa. pensa sobre isso. E possIvel haver esse
code? Já fiz urn requerimento a esta Casa pedindo que seja explicitado pelo
Secretárjo Sávio Souza Cruz como foi feito esse code no custelo.

A segunda pergunta é a seguinte: eles tern repetidarnente afirrnado que o
Governo passado deixou urna divida de curto prazo de R$3.300.000.000g0
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Quero saber a verdade sobre essas afirmacoes.

Fina!rnente, para não abusar muito da sua paciéncia e da paciência do
nosso Presidente José Braga, os Secretários, ontern, vários deles afirrnaram
sua intencão de fazer novos empréstimos para financiar projetos e acães de
governo. V. Exa. acha possivel eles tomarern novos ernpréstirnos, se não
estão pagando os seus compromissos antigos? Se eles não pagam o que
devem, corno é que vão tomar novos empréstirnos? E so isso. Agradeco a
sua gentileza. Muito obrigado.

o Sr. Marcus Pestana - Agradeco, em prirneiro lugar, as palavras elogiosas.
o Arnilcar foi urn grande cornpanheiro de Governo e de luta politica, porque
devernos fazer poiltica estando ou não no Governo. Eu tenho compromisso é
corn as causas que abraçamos e corn o PSDB, como partido programático.
Portanto, estando na Oposição ou na Situacão, serernos sernpre fiéis. E o
Amilcar é urn cornpanheiro de longo tempo.

Corn relação a esse assunto de Oposicão ou Situacão e da presenca da
atual Bancada da Situacão, gostaria de dizer que, também no processo de
transicão, que tive o orguiho de operar, ela foi extrernamente cordial. Tive o
melhor contato corn o Secretário Henrique Hargreaves. Tudo o que solicitava
era atendido na mesma hora. Não houve dificuldade, exceto corn urn
Secretario. Houve urn ruido, mas foi apenas por causa de estilo. Mas, corn o
restante da equipe, se eles diziarn: "Querernos conhecer a COMIG", uma hora
depois a visita estava marcada. Se diziarn: "Queremos ir a COPASA", uma
hora depois a visita estava marcada. No apagar das luzes, recebi o Secretário
Manoel Costa em meu gabinete, passei-lhe todos os documentos, inclusive
urn que esta aqui, que é o balanço do nosso Governo. Tudo foi cordial, exceto
corn urn Secretário, por questão de estilo, talvez por ele ser mais agressivo ou
mais entusiasmado. Mas, corn a equipe em geral e corn o coordenador da
transicão, Henrique Hargreaves, por quem tenho o major respeito e arnizade,
tudo se deu cordialmente. Ele é de Juiz de Fora, e eu conduzi o meu mandato
de Vereador tendo por modelo o desernpenho do pal dele, Raimundo
Hargreaves, que era urn emblema na Cämara de Juiz de Fora. Todo o rnundo
cultuava muito a sua experiência, e eu não vejo motivo para que o pessoal
não esteja aqui, no P!enario. Então, no processo de transição, é preciso
manter esse dialogo, rnesrno que seja duro. A sociedade vai ganhar corn isso.

Sobre o décimo-terceiro, que foi a primeira questão levantada, acho que
não podemos brincar. 0 mercado e a sociedade estão levando o assunto a
serb. Em Brasilia tambérn estão levando o assunto a sério. Então não
podemos ficar brincando muito, não. Acho que fica muito confusa essa
questão de brincadeiras e ironias, piadinhas para a imprensa. Mas, quanto ao
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décirno-terceiro, primeiro, ha comprornissos institucionais. Isso é monarquia
absoluta. Quando urn monarca absoluto, 16 na Inglaterra, introduziu urn
limitador, que foi a Magna Carta, isso foi feito porque a jogo tern que ter
regras. Do contrário, ao seu be]-prazer, que é a flutuacão conjuntural poiltica,
a situação viraria uma bagunça, ninguérn confiaria em riinguérn. Então
existem leis, existe a Constituição, que está acirna de todos, existe o jogo
institucional. 0 Governador Newton Cardoso deixou todo o décimo-terceiro
para a Governador Hélio Garcia, e a transferéncia se deu em marco, não em
dezembro. Ele teve trés meses de urn ano para acertar, quando entra a
receita concentrada.

Ha uma coisa que desmorona, e al dou rneu relato pessoal: eu já havia
entregue rneu 130 salário para as calendas. Se fosse na época do Governo
Eduardo Azeredo, seriamos as ültirnos a receber, o que é muito justo.
Quando fui ver meu extrato bancário, havia recebido meu 13° salário. Estou
falando abertamente. Isso prova que a compromisso é institucional e não de
urn governo ou outro. Isso é correta. No nosso periodo, serIamos os Ultirnos a
receber. Pagávamos sempre, na nossa escala de pagamento, primeiro as de
baixa renda, porque precisavam do dinheiro antes. Era urn critério social-
democrata, de justiça social. Vamos liquidar essa questao: a compromisso é
institucional do governo. Ouvi falar agora que a atual Governo val pagar a
décirno-terceiro em 24 meses. Gostaria de estar aqui, porque conversei rnuito
corn o Renato Barros, corn a coordenaçao sindical. Acho que eles deveriam
ficar mais atentos. Gostaria de fazer aqui algumas continhas breves. 0 IPVA
corresponde a cerca de R$150.000.000,00. Sempre o usamos para pagar a
décirno-terceiro. E entraram R$850.000.000,00. Irnaginern que a arrecadação
do IPVA tenha sido R$150.000.000,00. Faltam ainda entrar as dividendos da
CEMIG, que correspondern a cerca de R$30.000.000,00. E ha aquele recurso
que foi falado aqui, de R$40.000.000,00, R$50.000.000,00, remanescente do
BEMGE e apropriado pelo Tesouro. Entào, são 150, rnais 50, mais 30, que
dão 230. Existe ainda urn contrato da AçOMINAS. Não sei se as senhores
sabern disso. Foi feita urna negociação, a Estado vendeu sua participação
acionária, mas destinamos issa, através de canvênio, 20 Instituto da
Previdéncia dos Militares. 0 contrato ficaria Ia e geraria urn fluxo, a firn de
fazer frente as despesas previdenciarias do órgào. Esse contrato foi
rnonetizado a valor presente e deve ter dado em torno de R$50.000.000,00.
Então já estou falando al de R$280.000.000,00. Ha dinheiro extra, dava para
pagar a décimo-terceiro. Em Juiz de Fora a gente vive isso tambérn. Espera
que a PMDB não importe isso para Belo Horizonte. Eles dão nornes as folhas.
For exernplo, se a foiha está atrasada, nos meses de seternbro e outubro,
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dizern que esta em dia, porque pagaram janeira e fevereiro. Nunca vi isso,
porque ha urn fluxo permanente. Se ha inadirnpléncia, nãa adianta vacé
apelidar. Não dá pra falar que vai pagar metade do décimo-terceiro este ano.
Isso é jogada de "marketing". Estou aihando a distância, mas canheca urn
pouquinho sobre a estrutura das finanças pUblicas do Estado de Minas. 0
IPVA sempre ia para a 131. Essas autras fontes de recursos alternativos
ajudavarn.

Deputado Amilcar, sobre a custeio, you dizer a seguinte: a receita de Minas
é dividida em recursas vinculados e recursos Iivres. Ela é de
R$7.500.000.000,00. Os recursos vinculados equivalem a
R$1.500.000.000,00. E carimbado. Estou so naquela parcela de
R$6.000.000.000,00. Na verdade, tirando o FUNDEF, em 1998, que é receita,
coma Minas ja gastava muito em educacão, näo fol indiferente do panto de
vista das despesas; raciocinanda corn a receita llquida do Tesouro, tivernos
urna despesa de custeia que caiu nominalmente.

Ela fol de R$756.000.000,00 em 1995; R$735.000.000,00 em 1996;
R$709.000.000,00 em 1997 e R$672.000.000,00 em 1998, cam urna inflaçãa,
no perioda, de 40%. Estou falando aqui de queda nominal quando a inflação
esta crescendo. Todo o setor técnico da Policia Militar falava para nos que
estava chegando no ossa, que não tinha mais ande cortar. Toda vez que
operávarnos carte de custeio, esbarravamos nas polIcias, na educacao, na
saUde e na maquina de arrecadação, além dos outros Poderes, que par
serem independentes, nãa podemas cortar, ternos de cumprir a duodécima.
Entãa, quando se fala ern carte de 50% do custeia ha uma tensão interna,
que é normal no Governo. 0 Orgão, 16 na panta, tentando defender a sua
posição; de certa forma, ele jaga para tentar acomodar a situacäo. As vezes,
atrasa contas obrigatórias, coma contas de luz, aluguel, etc., e gasta nos
programas. E claro que, se a Governo esta parado, a gasto de custeia cai.
Mas a que e custeio? E gasolina para a PM, é a alirnentacão dos presos, é
remédio, e papel para as escolas. Eu administrei pessoalmente isso na Junta
de Programacào Orçarnentaria, recebia todos as dirigentes estaduals. Quero
discutir issa quando sair a balanco de 1999, em 2000. Nãa tenho acesso a
detaihes da execuçãa, isso sO é possIvel quando fecha a exercicio. Par
exempla, se vocé nãa empenha a receita, mas represa urn passiva
escondido, em dezembro todo mundo apresenta a canta: "Olha, temas de
correr atras das despesas que não foram ernpenhadas". Al, vacé libera a
orcamenta, executa e volta ao patarnar normal. Preferia discutir a custeia no
ano que vem, no final do primeiro trimestre. Implantamos a CIAF, que é urn
sisterna canfiavel, que lanca ternpestivamente as despesas e as receitas.
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Espero que isso nào bagunce, que nào haja manipulaçao. Tenho certeza de
que não. Mas nunca escondernos que ele é fundamental Para
acompanharmos as finanças püblicas. E nunca manipulamos dados
contábeis. Então, quando tiver a balanco do ano que vem, volta a questão do
custeio. Tenho certeza de que não haverá a propafado carte de 50%, a náo
ser que se paralise a Governo totalmente, que se mande a pessoal para casa
para não fazer nada. E al a povo mineiro não vai ter serviço pUblico.

Por Ultimo, you falar sobre a divida de curto prazo. Nunca escondemos que
havia urn "deficit" mensal. Entreguei ao Presidente Os artigos que escrevi.
Houve urn desequilibrio estrutural. Näo houve as instrumentos, porque as
reformas constitucionais foram postergadas. E clara que, em paises coma a
Alemanha, a reforma previdenciária levou nove anos para ser discutida. SO
que a Alemanha nâo tem pressa, e a Brasil tern. E claro que a processo
parlamentar de decisâo é complexa. 0 Pals avançou muito, mas se a reforma
previdencjária viesse em 1995, a história seria outra. Nunca escondemos
isso. Eu e a Presidente da Comissão de Orcamento e Finanças a época, que
está al, discutimos issa abertamente muitas vezes. E clara que se acumula
urn passivo de curto prazo. A dIvida de longo prazo já equacionarnos, está em
barn leito; se naa fizerem marola, se não politizarem essa questão, se não
romperem a contrato, essa questão estará resolvida definitivamente. E a
Governo Federal está fazendo cancessães, a base de receta mudou a
conceita, está dando ailvia para as Estados. Isso não se fala na negociação
liderada pelo Presidente Fernando Henrique e pelo Ministro, caordenador-
Politico, Pimenta da Veiga, alérn das Comunicaçoes, que lideraram urna
reuniãa corn todos as Governadores, menos a de Minas. Agora, haveré
alteraçoes no FEF, na base de receita, e a contrato é sustentável, de longo
praza. Na divida de curta praza, eu quero ver a balanço. Parece que ele já vai
ser publicado. 0 Miguel Martini é urn especialista. Vocês podem canversar
corn ele depais; a que ele falar, eu assino embaixo. E tern gente rnuito
competente nesta Casa.

Nunca vi isso. E falar meia verdade. Fala-se do passiva, e nâo do ativo.
Vocês verão 16, no balanço. Eu tenho urn relatOrio de 31 de dezernbro.
Antevendo isso, fui Ia, no ültimo dia de nossa Governo, pedi urn relatOrio a
Fazenda e a PRODEMGE, porque sabia que essa celeurna ia se instalar.
Eram dados provisOrias. Então, não tenho urn nUrnero perfeito. Vocé tern, de
urn lado, a exigivel de curto prazo, mas tern disponibilidades do outro. Entáo,
sO fala dos 3.300 aqui, e não se fala dos 600. E contabilidade, coma sabe a
nassa especialista, é partilha dobrada, senào fura a lOgica da contabilidade
püblica e privada.
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Eles falam dos 3.300 e não falarn dos 600, 500, sei Ia quanta vai registrar a

balanco. Tern a exigivel de curto prazo e as disponibilidades. Procurem esse
dada no balanço. Eu nem conheco a balanço, tenho urn relatOrio preliminar,
que teve correçOes posteriares. Desses 3.300, 1.200 são débitos corn as
iristitutos de previdéncia, que, corn base, em lei desta Casa, foram alongados
Para 30 anas. São débitos complexos. E complexa a natureza desse débito.
Já discuti aqui, porque ha uma campartimentacäo da previdéncia em Minas
que dificulta a exatidão.

Temos que esquecer Eduardo Azeredo, esquecer Hélia Garcia, Itarnar
Franca ou Newton Cardoso. Trata-se do poder impessoal, porque previdência
tern de ser raciocinada corn 50, 100 anas. Temos de esquecer as
Governadores. Ternas de pensar numa relacão servidar-contribuinte,
servidar-saciedade, que é quern paga impasto. H6 uma carnpartimentacão. A
canta rnaiar fica no Tesouro, que é de aposentadarias, que dá
R$2.000.000.000,00 par ano. Ha uma outra corita compartimentada, porque a
estrutura, historicarnente construida de pensOes e saUde, leva uma coisa
entre R$200.000.000,00 e R$300.000.000,00. A autra é de
R$2.000.000.000,00, que é toda honrada pela contribuinte e parcela pela
contribuiçao introduzida.

Todo a sistema previdenciária é justo, se ha urn padrão de financiamento. A
social-dernocracia, que criou a previdência na Europa Para prateger as mais
pobres, pressupunha que as faixas de renda mais altas acurnulavam
poupança e patrimônio durante a vida e que, partanto, a previdéncia tinha de
proteger as mais pabres.

NOs construimas uma previdência maluca no Brasil, chela de distarcOes e
privilégios. E está em crise. Ternos de jogar fora essa poeira ideologica e
pal Itica e discutir a problema.

Então, Deputado Amilcar, desta conta de 3.300, 1.200 são de gastos corn
previdéncia ja negociados cam as institutos para 30 anos. Então, não é dIvida
de curto praza. Além de tudo, contabilmente a Deputado Miguel Martini pode
atestar, existe uma diferença, que é uma tecnicidade importante, que é a
seguinte: a diferença entre cornpetência e caixa. 0 saléria pago em janeira é
contabilizada em dezembro. Deputada Amilcar, e fundamental esta questâa.

No fluxo normal da vida, a calendário gregariana da adrninistracão püblica
nãa tern que ver corn a calendário eleitoral. Então, a salário pago em janeiro,
relativo, par campetência, a dezembro, esté nessa canta. Desde que a mundo
e mundo, nessa crise financeira que vem sendo acumulada pela Estado, você
paga a salário corn a receita do prOprio rnês. Então, abatendo aqui de 3.300,
vacê abate a disponibilidade de 600, a falha de pagamento de 400 e rnais 1



W
642

bilhão e 200, equivajente a divida de longo prazo, que tern de ser questionada
mais profundamente Ha urn desequllibrio, não do Governador Eduardo
Azeredo, de Itamar Franco ou de Newton Cardoso. Ha urn problema
sistêmico estrutural, urn desequilibrjo. Trabalhei muito nisso e acabei me
especlalizando Em termos reais, esse nUmero vira 1 bilhão e 100, dos quais
300 são para fornecedores

Mas vivemos sempre assim, criando alternativas. Ocupamos cargos no
Governo para governar, para trabaihar, para criar solucöes. Vamos aguardar
o balanço dessa rnanipulaçao de dados. Ha técnicos muito bons espaihados
por toda esta Casa que entendem muito do assunto. A Casa conta corn uma
assessoria de primeiro nveL 0 Deputado Miguel Martini, entre outros, pode
atestar o que falo.

0D eputado Hely Tarqumnio - Quero agradecer a presença do lustre Dr.
Marcus Pestana, ex-Secretárjo do Planejamento, que nos brindou corn sua
exposiçao, mostrando a situaçào de Minas Gerais, fazendo urn balanço e
apontando as perspectivas para o futuro. Dr. Pestana é urn homem técnico de
carreira politica e sabe ser conciliador. Corneçou sua fala buscando rnáximas
filosOficas para amainar e mostrar que seu espIrito de planejar Minas Gerais
foi balizado filosoficamente de forma conciliatOria, poiltica e técnica. Dessa
forma, planejou, para o Governador Eduardo Azeredo e para o povo de Minas
Gerais, o que e mais importante na poiltica, uma qualidade de vida melhor.
Por isso, nosso Governador pôde executar muito no Planejamento apesar
das Iirnitacoes de urn orcamento engessado, no que tange a vida, a saUde, a
educacao, a rneihoria de moradia, enfim, a rnelhoria das condicOes de vida de
todos nOs, não descuidando dos ernpresários nao descuidando daqueles que
são menos protegidos pela sorte.

De acordo corn a filosofia da social-dernocracia do Presidente Fernando
Henrique, Dr. Pestana nos mostra, corn sua conferéncia, Os problemasmacroeconômicos que interferjram no Governo de Minas Gerais, que nâo
foram diferentes em outros Estados, cujo node é tambérn o contrato de
renegociaçao da dIvida que, no art. 90, abre uma janela de negociação todas
as vezes que for necessário Sabernos tarnbérn do seu trabalho junto corn
nosso Ministro das Cornunicacoes Pimenta da Veiga. Gostariamos de nos
reportar a urn artigo que escreveu na "Foiha de S. Paulo", que é do seu
conhecimento mostrando toda essa sIntese do que vem sendo feito a partir
do dia 26/2/99. 0 Governo não ficou dormindo 0 Governo Federal,
juntarnente corn os Governos Estaduais, inclusive os su prapartidários e Os de
esquerda, planejaram urn pacto federativo, no born sentido. Não sabemos se
esse pacto estará de acordo corn a Constituição, mas vern sendo feito urn
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estudo da Previdéncia dos Estados, urn estudo sobre o ernprego, sobre a lei
de responsabilidade fiscal, sobre todos esses problemas que afetararn e que
causaram impacto e dificuldade na nossa econornia diante da
macroeconomia da giobaiização. Sei que isso é trabaiho tarnbérn do Dr.
Marcus Pestana. Sintetizando, no firn do artigo, afirma que será feito urn
encontro de contas dos Estados corn a União. 0 Governador itarnar Franco
ainda vive no rancor, ainda vive a pessoa fIsica, deixando de ser pessoa
jurIdica, deixando de ser Governador, na verdade, deixando de comecar a
trabalhar.

Ele apresentou os 100 dias de governo. Não tern coma apresentar rnuita
coisa, porque tern que fazer urn estudo, cada governo tern uma forma de
governar, ernbora, lamentavelmente, fiquernos tristes de ver que, todas as
vezes que muda urn governo, rnuda gente de mais. Isso d6 probiema. A
continuidade na poiltica é muito importante. Par isso, devernos reconhecer a
trabalho de todos as Governadores, de todos as Prefeitos, em todos as
tempos que, corn as seus recursas, corn boa-vontade... Todos achamas que
estarnas pracurando rneihorar as condicães de vida e ajudar a construir Minas
Gerais. Sabemos que V. Sa., Dr. Marcus, prestou urn grande servico a Minas
Gerais. Agora, está, para a nossa gaudlo, para a nosso orguiha, também no
Governo Federal. E corn essas palavras que gostarIamas de agradecer,
então, a sua presenca aqui, nesta manhã, ern que pese a rebeldia da
Situacãa de cornparecer, mas isso não nos afeta, porque canhecemos a seu
trabalho e estamas aqui para nos associar e sornar farcas corn aquila que for
born do Governo itarnar Franco, ajudanda a construir a sociedade,
permanentemente.

Encerraria fazendo uma pergunta a V. Sa. Somos muita questionadas, e
seria born que issa ficasse nos anais da Casa. De quem seria a
responsabiiidade de pagar a 13 0 salário? Esta é urna pergunta. A autra é uma
curiosidade que temos. Dizer qual a relacão que existe entre a eurobônus, a
canstruçao da BR-381, a estrada que liga São Paulo a Belo Horizonte, e as
acöes da CEMIG. isso seria no piano da econornia, explicar tecnicamente.
Seria urna pergunta. A terceira, vamos deixar ate de fazer, porque estou
precisando sair. Tenho de participar da reunião de Lideres. Seria corn relacãa
a venda da CEMiG, rnas V. Sa. ja expiicau anteriormente. Entäo, ficarn essas
duas perguntas. Muito obrigado.

0 Sr. Marcus Pestana - Fiquei tarnbém devendo uma observaçäa. Muito
abrigado ao nasso Lider. Sobre novos empréstirnas, a Arnilcar perguntou, e,
reairnente, ja falei sobre issa. A perspectiva é rnuito ruim, dado a esgotarnenta
do endividarnenta que já havia anteriormente, rnas a contrata da divida
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menciona quatro operaçOes de crédito. Uma corn o Banco Mundial, para
estradas, que seriarn 2.000km novos; uma para a reforma do Estado, que
dana R$250.000.000,00, rnais ou menos, que dana para pagar o 13 1 salário;
uma do PRODETUR, que são cerca de R$80.000.000,00, corn o Banco do
Nordeste; e uma corn o BNDES, que é para a duphcaçäo.

Estou vendo que eles estão aproveitando o nosso estudo, da Fundação
João Pinheiro, do Prof. Cléllo Campolina. Ful ao BNDES e fui eu quern o
entreguei, pessoalrnente, a Beatriz Azeredo, que é a Diretora da area social
do BNDES. Nós fizemos tudo, e fico satisfeito de o atual Governo estar
achando o projeto born, toda a filosofia e todo o diagnOstico que fizernos do
Vale do Ago e da regiao de Governador Valadares. Ern contrapartida, isso
está previsto, está assegurado no contrato, e tudo foi negociado. Tivernos
uma reunião de dois dias corn o Banco Mundial, em Brasilia, fechando
parágrafo por parágrafo, letra por letra, o contrato das estradas. A resoluçâo
do Senado proibiu que prefeituras e Estados, no Ultimo semestre,
contraissem dividas, assinassem contratos. NOs nern iamos executar as
estradas, não ia haver impacto eleitoral nerihurn. Estávarnos fazendo o nosso
papel de governar ate o Ultimo mornento. SO falta o Banco Mundial aprovar, o
Senado aprovar e assinar o contrato. A minuta do contrato ja está pronta, so
que, ao fazer moratOria, so que... Por exemplo, o Secretário da Fazenda
bateu no peito ontem e falou que não vai pagar a prOxirna prestação, que
vence em 2000, corno diria o nosso mestre, o Governador Hélio Garcia, no
exercicio pleno de urn gesto inUtil. Então, já anunciou os credores e vai pedir
crédito. Isso me lernbra ate uma passagem antolOgica do cinema brasileiro.
Não sei se os senhores viram "Dona Fior e Seus Dois Maridos", corn a Sônia
Braga e o José Wilker. 0 José Wilker faz urn malandro tIpico, boêmio. Ele
morre e volta em espirito. Ha o Mauro Mendonca, que e o outro marido.
Então, SO Os dois maridos. 0 boêrnio, obviamente, jogava rnuito e estava
todo endividado. 0 banqueiro que emprestou dinheiro a ele estava
reclamando corn ele que o seu fiador, o avalista, não pagava, não honrava as
dividas dele.

0 Mundinho, rnalandro do fume - que, em 1976, bateu recorde de bilheteria
no Brasil, sO agora superado por "Central do Brasil" -, fez urn discurso
interessantissirno, quando disse: "Não se fazem mais avalistas corno
antigarnente. Não é possivel, que absurdo! 0 meu avalista não paga a minha
divida". Ele fez urn discurso moralista. Seria interessante que esse flume fosse
visto novarnente, porque não existe lOgica em alguém "dar o cano" e pedir
novos empréstimos. E o que falei, isto é, sou maicriado, sou caloteiro, não
quero relação, rnas you aI pedir dinheiro.
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Então, essas quatro operacOes, ja previstas no contrato, já trabaihadas corn

todas as fontes de financiarnento, estão sob grave risco, pois Minas perderá
uma bolada de dinheiro que iria meihorar a qualidade de vida do povo.

A respeito do 130 salário, creio que essa pergunta, feita por sindicalistas e
funcionários, já foi respondida pelo atual Governo. Ao pagar o meu décimo
terceiro e o de todos os Secretários, ja respondeu, pois o compromisso é da
pessoa jurIdica, é institucional, a exemplo do Héluo Garcia, que pagou o
décimo terceiro do Newton Cardoso. Havia dinheiro. Oride está o IPVA? Onde
está C dinheiro do eurobOnus que foi economizado? No entanto, ainda acha
ruini, porque o Governo Federal pagou... Isso é fantástico, a rninha
inteligência não consegue captar a profundidade disso.

Agora, sobre os eurobônus. São US$200.000.000,00. Na época, dois
craques charnados Paulo Paiva e Roberto Brant, sob a supervisão do
Governador Hélio Garcia, fizerarn urna coisa que fol cornernorada no Brasil
inteiro. A moratOria de 1987, feita pelo Ministro Bresser Pereira, abalou
profundamente a irnagern brasileira. A estratégia foi equivocada, e todos
aprendemos corn eta. A vida é urn aprendizado. 0 prOprio Ministro Bresser,
hoje, concorda corn isso. 0 problerna é errar novamente, quando a realidade
já mostrou que a linha é errada. Primeiro, foi a moratOria decretada por
Delfim, e depois a do Bresser. 0 Brasil demorou para superar o problema. Al,
Minas Gerais lançou urn tItulo soberano. 0 que é urn tituto soberano? Não
estava ancorado no Tesouro Nacional. Foi realizado urn trabaiho. Existe uma
ernpresa especializada, que faz uma devassa nas financas, na perspectiva do
Estado, projeta e conclui que o titulo tern substãncia. Isso foi cornemorado.
São US$200.000.000,00, cuja prestacão era de US$100.000.000,00, que,
para urn mercado de titulos europeu, é troco, não vale nada, pois o que
irnporta é psico!Ogico. Por exemplo, Os riscos psicológicos são grandes ao se
falar que urn ex-Presidente da RepUblica, que hoje é Governador do segundo
Estado do Pals, decretou rnoratôria e não pagou. For que o Fernando
Henrique - que não teria nada que ver corn isso - correu para pagar? Porque
desmoronava tudo. Corn relação aos Bancos Mundiat e Interamericano de
Desenvolvirnento - BID -, que tarnbém tiveram prejuizos referentes a algurnas
prestaçOes, o convênio geral corn o Brasil estabelece que, se urn atrasar e 0

avalista nao honrar a dIvida, serão suspensos todos os financiarnentos para a
iniciativa privada e para o setor pOblico. Então, a quebra de confiança
contamina todo o sistema capitalista, que, como já disse, é feito na base de
contrato, contrato social, que é feito bilateralmente, entre os agentes.

Gostaria de narrar para os senhores urna cena rnuito ilustrativa. No dia
seguinte a entrevista do Governador a Boris Casoy, peguei urn taxi para ir ao
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aeroporto da Pampulha. Na Av. Afonso Pena, o motorista, ouvindo a
reprodução da entrevista pela Radio Itatiaia, disse que o Itamar e.3tava corn a
razào, mas agia errado, pois deveria unir-se ao Fernando Henrique e, juntos,
decretarem moratôria geral. Tais questöes econômicas são muito áridas e
complexas para quem não é do ramo.

Estou concluindo. Al, disse que gostaria de avisá-lo que estávamos na
Afonso Pena, indo em direção a Pampulha, e que não iria pagar a corrida.
Chegaria a Pampulha, saina do carro, mas declararia moratónia também. Ele
refletiu e me disse: "Puxa vida! Se todo mundo fizer isso, não vira urna
bagunça?"

Que economia que se sustenta dessa forma? A não ser que seja uma
economia centralizada, autonitária, que tenha curso forçado, que o Estado-pai
substitua o mercado. Mas a humanidade já tentou esse caminho e "deu corn
os burros n'água". Não é por al.

Não entendi por que eles não pagaram o BID. Além de as prestaçoes serem
pequenas, não ha nenhum projeto do BID em execução e nenhuma
negociaçâo futura corn ele. Eles atrasaram a prestação que deveria ser paga
ao BID, relativa ao Francelino Pereira, para o Noroeste, e ao Newton
Cardoso, para o Jequitinhonha. As coisas tern preco. Na hora de inaugurar
obra, é bonito, mas, na hora de pagar a conta, é feio. Não vi IOgica alguma.
Isso não tern nada que ver corn Eduardo Azeredo, contrato da divida,
Fernando Henrique.

Born, não pagaram, mas urn agente do Governo de Minas foi ao BID propor
a instalaçào de urn conselho arbitral - o contrato ate prevê algo semelhante,
mas näo isso -, corn a participaçào da OEA. Quer dizer, isso é ate motivo de...
A irnagern fica rnuito abalada. Não you qualificá-1a. Mas vira... Não pode ser
assim.

A BR-381 é a Unica relaçâo indireta que temos corn o BID. E financiarnento
do BID para o Governo Federal, rnas parte, metade da contrapartida, é nossa.
Então, não temos relaçao contratual direta corn o BID. 0 contrato é mais corn
O Governo Federal. Por isso não traumatizou, näo deve haver problema no
desembolso. 0 problema está agarrado, agora, na nova Iicitaçâo que será
feita. 0 DNER, junto ao DER-MG, está providenciando-a. Agora, se se
declarar rnoratOnta tarnbérn na BR-381, obra que deixamos em estágio
avançadissimo e que é a mais estratégica para Minas, ela pode não se
concluir e ate perder o passado, se se deteriorar alguma coisa.

E as acöes da CEMIG? Essa discussão toda da CEMIG e essa CPI
instalada fazern parte da democracia e devern existir. Mas, vejam bern: "a
CEMIG 6 dez", 6 a prirneira do "ranking" das estaduais. EficientIssima, tern
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uma burocracia técnica, assessoria técnica, todo o corpo técnico de primeiro
nIvel. Sempre foi boa. Era rnuito boa e rnelhorou ainda mais. Colheu o seu
melhor resultado em 1998. Em urn outro ano, houve urn lucro maior, uma
rentabilidade maior, mas por conta de apropriacão contábil, e não por
desempenho operacional.

A sua operacão é sôlida, juridicamente. 0 Tribunal de Contas já observou.
Houve urn parecer da Procuradoria do BNDES, da nossa Procuradoria e a
aprovacão desta Casa. E duplicamos a eletnificacão rural. Ha, inclusive, urn
argumento que diz que o sôcio estratégico perdeu o controle da area social,
mas duplicamos a eletrificacão rural. Pelas pesquisas, a satisfacao dos
clientes aumentou. 0 preço de venda foi o triplo do preco da Bolsa. Urn dos
aspectos em que esse processo pode ser criticado é que vendeu mal. Quern
for por esse caminho vai se estrepar, porque essa foi urna das operaçöes
mais exitosas que já ocorreram. Portanto, a CEMIG ficou ainda rnelhor.

Ha uma tendência. 0 setor pUblico esgotou a sua capacidade de
endividamento e de investirnento. Esté rnuito Iimitado. 0 Pals precisa crescer.
Se tivéssemos taxas de 5%, 6%, 7%, 8% de crescirnento do PIB ao ano,
havenia blecaute em vánios Estados, havenia estrangulamento. Entäo, é
preciso trazer a parcenia pnivada, sim. Isso é urn "alavancador". Faz crescen,
aportar a tecnologia, o capital, e traz outnos investimentos amenicanos e
intennacionais.

Ternos que acaban corn essa xenofobia e sen civilizados. 0 Djalma é urn
cana super-habilidoso, uma pessoa que ja ocupou vánios cargos irnportantes
em empresas püblicas e vai tiran isso "de letra". Não podernos ficar cniando
"marolas", porque, senão, nos Estados Unidos as pessoas especializadas vão
ficar achando que Minas é rebelde, que as pessoas daqui näo tratarn bern as
de fora.

E corno aquela situacâo em que uma pessoa te charna para tornar urn
cafezinho e fica te xingando, falando rnal dos seus parentes, da sua familia.
Nâo tern jeito.

Ha uma tendéncia geral de privatizaçäo do setor elétnico.
E preciso acabar corn as arnanras no setor püblico. Nem tudo que é estatal

é püblico, nern tudo que é pUblico tern que sen estatal. 0 Estado moderno tern
papel regulador. 0 servico continua pUblico, rnas pode sen operado pela
iniciativa pnivada. Ternos exemplo de êxito nisso em Belo Horizonte, corn a
cessão pUblica de transporte coletivo. Não funciona razoavelrnente? Claro
que tern problemas, mas tudo tern problema. A vida é feita de problemas,
caso contrário não tenia graça. Afinal, o que teniamos a fazer, se eles nâo
existissem? Estamos no rnundo pana resolver problernas, e o Govenno, então,
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o Deputado Bilac Pinto - Dr. Marcus Vinicius Pestana, ex-Secretário do
Planejamento e atual Chefe de Gabinete do Ministérjo das Comunicaçoes de
Brasilia, é urn prazer t6-lo aqul conosco. Peco-lhe desculpas pela auséncia
dos Deputados Paulo Piau e Hely TarquInio, LIderes do PFL e do PSDB, que
tiverarn que participar de urna reuniäo de Lideranças.

Serei objetivo ern minha pergunta: recordo-me bern de que, no inicio do
Governo Eduardo Azeredo, foi apresentado a sociedade a PMDI, programa
cuja execuçâo todos as mineiros aguardaram corn expectativa, pals, afinal,
mostraria a que veio a Governador e a que seria feito nos quatro anos
seguintes, em Minas Gerais.

Ontem, tendo sido completados 100 dias do Governo Itamar Franco, que
balanço a senhor, que participou da equipe do Governo Eduardo Azeredo,
poderia fazer desse inicio de mandato?

o Sr. Marcus Pestana - Nos paises dernocrát p cos do mundo inteiro, é
civilizado a Oposiçao dar 100 dias - nUmero cabalistico - ao governo iniciante,
para que eie se ajuste. E natural. A equipe precisa acornodar-se, estruturar-
Se, arrumar a casa.

Nada me demove da idéia de que Governo é feito de boas idéias,
capacidade gerencial e dinheiro. Quando se tira a foco disso, vem a
preocupacao. 0 foco errado e preocupante. Politizar questöes técnicas, por
exemplo, é temerárjo.

Volto a dizer: gosto muito do Governador Itamar Franco. Narrei aqui coisas
que as pessoas provavelmente não sabiam. Uma delas é que meu pai o
sucedeu na Prefeitura de Juiz de Fora.

Encaro a poiItica coma luta de idéias, e nâo de pessoas. Apoiei Itamar
Franco e Tancredo Neves para a Senado e TarcIslo Delgada para a
Prefeitura. Em 1982, meu pal fol candidato pelo PDS, e eu, pelo PMDB, em
voto vinculado. 0 "Fantástico" ate fez uma entrevista corn minha mae,
perguntando-ihe em quern ela ia votar, se no marido, se no fliho. Tal é minha
visaa de politica: nada personajista.

0 Governador Itamar Franco tern sensibilidade social, tern uma intuiçao
polltica admirável, enfim, é uma pessoa séria. 0 que acho é que está mat-
assessorado. Gente que náo é do ramo está dando palpite e coisas do tipo.

Torço, coma mineiro, par que tudo dé certo. Sempre ii sabre a poiItica
italiana, modejo que admiro muito. 0 Partido Comunista da ltália foi a que
mais se modernizou na area da esquerda e, corn 25% a 35% dos votos, tinha
urn peso decisivo no parlamento. Chamavam-se de "Partido de Oposiçao e
Governo", parque tinharn o diagnOstico de que, fazendo oposiçâo, ajudava-se
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a governar.

A contribuição que podemos dar a Minas é a crItica, pais ela e a malor dos
elogios. 0 Governador é muita experiente. Foi Presidente da RepbIica, e o
major quadra politico que Juiz de Fora já gerou. Tenho admiraçâo par ele,
mas, reitero, está mal-assessorado.

Nesse piano de 100 dias devern-se cobrar realizaçoes, mas o mais
preocupante é a perspectiva polItica. 0 foco está errado, o diagnôstico
econOmico está errado, a confusão está instaiada, porque é urn Governo
rnuito heterogêneo. Deve-se fazer urn Governo de frente, mas, quando
corneça a faltar päo, todos brigarn, e ninguém tern razão. Quanto mais
heterogêneo, mais dificil é arbitrar. Ha rnuito jaga de cena, ha rnuita
manipulacao. Acho que ele está rnai-assessorado.

o probiema central é a imagem de Minas Para as investidores internos,
para o Governo Federal, para as investidores externos. Isso näo tern preço. 0
que está ocorrendo é urn desastre, rnas tenho esperanca, tenho confianca,
porque tenho tantas amigos no meia itamarista. Tenho confiança em que vai
baixar a espirito de JK, a espIrita do Tancredo, a espirita conciliador de Minas
e acharemos novamente a rurno.

Aigurnas pessoas estão sopranda idéias. Ha pessoas qualificadas e
experientes e outras nem tanta assim. Algumas pessoas tern uma visäo ruim
da realidade, uma visâo de confronto, meia goipista e aventureira. Tiradentes
brigava par Minas, pensando no Brasil. Será que temos de atuar no confronto,
quando a Pals corneça a retomar a carninho, depois de duas crises
internacionais sérias? 0 dólar está caindo, a inflacäo, contra todas as
apostas, está indo para urn nivel de 10%, a retornada do desenvolvimento é
viável. 0 pacote de investimentos na area de teiecomunicacôes, na qual
estou lidando, é fantástico. Ha problemas graves, mas ha solucoes e
perspectivas.

Acho que Minas apostar no confronta, neste momenta, nâo honra a história
C de Minas nern é a perspectiva correta.
0 O Deputado Joâa Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro

amigo Marcus Pestana, ex-Secretário de Estado do Pianejamenta, não Ihe
farei nenhuma pergunta, quero apenas curnprimentá-lo e dizer que fico feliz e
contente ao ver urn jovern politico, técnico, e que dedica a sua vida ao servica
ptibiico de Minas e do Brash.

V. Sa. disse que tern esperanca e confianca, porque existem rnuitas
pessaas boas e dedicadas ao servico ptiblico. Pessoas coma V. Sa. corn as
quais tive a privilegia de canviver e cuja dedicacäo, a entusiasmo e a esforço
para achar soiuçöes para a nossa cornunidade e para a nosso Estado, a que
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Gostaria de parabenizá-lo pela dedicaçao, pelo entsiasrno, pelo esforço
que presta ao colaborar no serviço püblico de Minas, e hoje, no serviço
püblico do Brash. E urn prazer enorme reencontrá-lo, neste inIcio de tarde na
Assembléla Legislativa.

o Sr. Marcus Pestana - Quero agradecer as paiavras do Deputado João
Pinto Ribeiro e tomar a liberdade de us6-10 como exemplo nesta discussão de
hoje.

o setor ptblico deve estar afinado corn as perspectivas da população e ter
noção de prioridade. A continujdade administrativa é fundamental, ainda que
se possam fazer criticas aqui e all.

o Deputado João Pinto Ribeiro criou urn programa fantástico, que ganhou
prêmio, chamado Curumim, no Governo Hello Garcia. 0 Governador Eduardo
Azeredo pegou a boa idéia - porque volto a dizer, imitar boas idéias é sinai de
inteligência, nâo e preciso inventar a roda a toda a hora -, e não sO manteve 0
Secretário na equipe, como também aprofundou o Prograrna Curumim,
dando-Ihe prosseguimento. Deu chance ao Secretário, que tern grande
preocupação corn a criança carente, de erguer urn novo programa para outra
faixa de idade, que é o Toriba.

Fiquei satisfeito hoje, lendo o "Balanço de 100 Dias", porque o Secretário
Ivair Nogueira, Secretário de Esportes, disse que o Toriba continuará. Isso
mostra que, por trás de toda essa celeuma, as boas idéias sobrevivem. Faço
aqui, entáo, a minha homenagem ao idealizador e condutor desses dois
grandes programas, que são o Cururnim e o Toriba.

o Deputado Miguel Martini - Queria cumprirnentar o companheiro e amigo
Marcus Pestana, fazer rninhas as palavras do Deputado João Pinto Ribeiro e
reconhecer que a sabedoria é urn dom concedido a jovens também. Quero
ebogiar V. Sa., não sO pebo conhecimento técnico, mas pebo idealismo e pela
competência em tratar dos assuntos pUblicos, de modo especial nessa area
de planejamerrto e contablidade, que são fundamentals no setor püblico.
Quero agradecer-lhe os nao merecidos ebogios que V. Sa. fez a minha pessoa
e dizer que apenas sornos interessados em cumprir bern o nosso papel de
homem püblico, politico e parlarnentar.

Quero dizer que o fato de a antiga Oposiçao não ser mais a mesrna e de
governistas e petistas não estarem aqui é sinai de que nada tinham a
questionar, a não ser criar ceieuma, criar fatos politicos e lançar uma cortina
de fumaça para justificar a Incapacidade de apresentar coisas concretas no
seu periodo de governo.

Quero ate registrar que oritern a tarde, na reunião conjunta em que se
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discutia a questão da PM, fiquei bastante decepcionado corn o PT e percebi
que, talvez pelo fato de agora estarern apoiando - ha agora os itarnaristas e
os neonewtistas - o Governo, estão rnudando a sua rnaneira de proceder. 0
discurso deles foi sernpre de que se deve debater a exaustão todas as
questoes. E ontem - pasrnem os senhores -, o PT não quis aprovar urn
requerimento que propunha o debate e que possibilitaria a vinda de todas as
pessoas envolvidas, policiais, oficiais, as classes representativas, a OAB,
para discutirern essa questão que indevidamente foi trazida para a
Assembléia Legislativa. Querem que votemos sern discutir essas questoes e
se recusararn a discutir e a aprovar esse requerimento. Está me parecendo
que a mudanca está muito radical. Fico triste e preocupado corn isso, porque
acho que eles estavam na linha certa, rnas parece que agora já não são os
rnesmos, já não querem debater as questoes. Eles discutiam conosco sernpre
que se queria aprovar algurna coisa a toque de caixa e agora querem que
aprovemos a toque de caixa. Preocupa-me, então, o fato de eles não estarern
aqui para possibibitar, ate rnesrno, o contraditOrio, mas talvez seja ate por
reconhecerem que as coisas foram feitas da maneira correta.

Dito isso, repito que estou extremarnente preocupado. Devo ressabtar que
concordo corn V. Sa. Acho que o Governador Itarnar Franco é urn politico
preparado, honesto, integro e que tern boas intencoes. Talvez pebo fato de
estar viajando bastante, esteja sendo mab assessorado na conducão desse
Governo. Preocupo-me corn o baianco de 100 dias porque não havia nada de
novo, nern a propalada reforma adrninistrativa chegou a esta Casa para ser
discutida. Para onde serâ que varnos? Que tipo de polItica econômica, social,
administrativa e industrial teremos. Qua[ é a proposta de Governo? Nem o
novo orcarnento chegou aqui.

Então, isso me preocupa sobremaneira. A respeito daquilo que V. Sa. disse,
eu tive a oportunidade, em fevereiro, de estar no Banco Mundial, no BID e em
outros encontros também. 0 Banco Mundial tern uma caracteristica diferente,

C V. Sa. sabe disso. 0 Banco Interamericano so empresta alguma coisa para o
0 Estado através do Governo Federal. Mas o Banco Mundial, não. Ele empresta

para os Estados, diretamente, independenternente de passar, ou não, pef 0
C Governo Federal. Eles nos chamaram e pedirarn-nos para expbicar a situacão.

Quando eu Ihes disse que tinharnos recebido prêrnios pela meihor educacão,
eles disseram aos outros que estavam participando da reunião: "NOs

0 reconhecernos isso. Nós sabemos disso. E verdade". Minas teve
investimentos na area da saOde, não agora, mas, no passado, corn urn
crescirnento na media nacionab. Então, eles me perguntararn o que estava
ocorrendo corn Minas. Eu Ihes disse: "Talvez o Governador ainda não tenha
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as informacoes corretas ou exista alguma coisa pelitica".

Registro aqul tambérn, e sei que V. Sa. val discordar, que, se o Presidente
Fernando Henrique Cardoso não tivesse feito o que fez e tivesse pensado
mais no Brasil, em vez de pensar em sua reeleição, Minas Gerais estaria
muito melhor. 0 grave problerna causado em Minas Gerais não ocorreu pelo
Governo Eduardo Azeredo. Fol pela politica macroeconãmica do Governo
Federal. Tudo poderia ter sido diferente, se as reformas pelas quais o Pals
tanto clamava, e Minas também, tivessem sido feitas. E elas não foram feitas.

Agora, eu estou extremamente preocupado porque participei, na terça-feira,
de urn debate, no IPSEMG, sobre a questão previdenciária. Fui indicado para
representar a Assembléia Legislativa junto a esse grupo que o Governo
montou, para discutir a questão previdenciária em Minas Gerais. Como V. Sa.
muito bem disse, não dá para fazer mágica corn os nUmeros da administração
ptblica. Eles são reais. Se concordarrnos em que os instrumentos de
planejamento precisam ser revistos, que a lei de orçamento precisa ser
revista, que o PPAG precisa ser revisto, etc., e, principalmente, que 0
orçamento ptiblico precisa ser revisto, espero que leve essa proposta ao
coordenador politico, urna vez que V. Exa. o está assessorando, para ver se
consegue aprovar o Projeto de Lei Complementar n° 35 no Congresso
Nacional, que rnuda a Lei n° 4.320 e que nos dará instrumentos para que a
Assembléia Legislativa e toda a sociedade tenham urn meihor controle sobre
o orçamento püblico, talvez ate extinguindo por completo essa questao de
"restos a pagar". Talvez ate o fato de terem criado essa expressão permita
que se faca isso: criam uma mascara, urna cortina de fumaça, fingindo que
estão economizando. Depois é sO jogar tudo em "restos a pagar", e ninguem
paga coislssima nenhuma. Iniciam urn orçamento como se não estivessem
devendo nada, colocando "x" de deficit do Governo anterior.

Então isso é urna questão, mas, quando se fala em receita e em despesa,
não dá para fazer muita mágica. Os nUmeros não podern mudar. Dizer que11 e cortel 50% no custeio" é quase impossivel. Minas Gerais vive a seguinte
situação: temos deficit de policiais militares. Temos em torno de 42 mil e
precisamos de mais. Então não temos excesso de pessoal militar. A
segurança pOblica é feita corn pessoas. São homens e equipamentos, mas
funda mental mente homens. Quanto a educação, ternos tarnbérn deficit de
profissionais dessa area. Então al tambérn não tern como reduzir; é preciso
aumentar.

Na area da saide também não temos como reduzir. Precisamos aurnentar
urn pouco mais, porque a exigéncia é sempre major. Ora, corno é que vamos
resolver esse problema? 0 grave problema de Minas Gerais está exatamente

653
na questão da Previdéncia. Estamos gastando 27% da receita liquida corn a
Previdência. E, a cada ano, ha urn acréscimo de 2%. Trinta e sete por cento
da foiha de pagarnento, se eu não estiver errando Os nümeros, são gastos
corn a Previdéncia. Ouvi da Procuradora do Estado em uma palestra - alias,
ela é muito brilhante, é muito competente nessa area -, a defesa de que
continuemOS a pagar a Previdéncia corn recursos do Tesouro. Ela defende
que o Estado de Minas Gerais deve continuar honrando seus compromissos
corn a Previdéncia e mais, acrescentar, ainda, alguns ganhos ao servidor. E
claro que queremos dar ganhos para a servidor, mas onde é que empata
essa matemática? Onde está a lOgica desse racioclnio? Sabemos que, se
não fizermos alguma coisa, em tese, chegarernos a 50%. Isso significa dizer
que, pela projecão, daqui a pouco não teremos nenhum funcionário
trabaihando e estaremos gastando 100% da nossa receita corn a folha de
pagamentos da Previdência.

E onde estão os recursos para investimentos pOblicos? A questão
previdenciária é gravissirna. Ha urna série de porcarias inconstitucioflais, mas
ha que se buscar uma alternativa para a questâo previdenciária. Se não me
engano, ela discorda que seja corn a criação de urn fundo. Fico me
perguntando coma vamos resolver esse problema. Qual é a expectativa, se
uma técnica do Governo defende uma tese dessas? Quando é que vamos
sair dessa situação? Acho que o perigo maior é destruir um trabalho, destruir
uma boa imagem criada. Depois, não se sabe quanto tempo vamos precisar
para recupera-la. Fico abisrnado, porque vi aqui a Oposicão, o PMDB e 0 PT
dizendo que não se poderia mexer na COPASA. Agora querem vender 49%
das açöes. Vemos a mesma coisa acontecer, ou seja, fazerem a mesma
coisa que fez o Governo anterior.

Gostaria de agradecer, Dr. Marcus Pestana, sua presenca nesta Casa, bern
como paraberiiza-lo pelo seu brilhantismo.

0 Sr. Marcus Pestana - Muito obrigado pelas palavras dirigidas a mirn. Em
primeiro lugar, gostaria de me solidarizar corn essa questão do PT. Tenho
uma trajetOria que vern do movimento estudantil. Gostaria de estar aqui
discutindo com esses companheiros. Vejo urn enorme papel para a PT na
democracia brasileira. 0 Lula está amadurecendo a olhos vistos. E urn grande
interlocutor, não aceitou o patrulhamento, conversou corn a Presidente, não
aceitou que o Brizola ficasse na sua cola, enfim, é uma pessoa que esta
crescendo cada vez mais. Foi urn grande lider operario e hoje se transforma
num grande lIder politico. Tenho enorme identidade corn a processual. Em
termos de teoria e conteUdo, temos muitas diferencas, mas em ternios de
processo, corno tenho origem de esquerda, nos identificamos em muitos
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pontos. E uma pena. De repente muda-se a postura. Tive a major paciëncia
no serninário de organizacaes soclais, no serninário da Previdência,
agüentando ate desaforos. No serninário da Previdéncia fiquei o dia todo aqui,
almocei corn os sindicalistas. Agora eu gostaria de estar aqui.

Quanto a crise, sempre tivemos uma saudável divergência. Por exemplo,
meu amigo Miguel Martini tern uma visão diferente da economia. Isso é born.
Acho que a economia brasileira passou por dois testes muito grandes, corn a
crise asiática e corn a moratOria russa. Houve urna turbuléncia, mas o Piano
Real, em termos de estabiiizaçao, foi a rnais genial transição da história
mundial, como também o foi em termos de desindexação e da saida da porta
da irnperialização. A demagogia barata é que cria isso, rnas sei que o
Deputado não concorda corn isso. 0 desaflo da inflação era essencial. Falar
em crescimento sustentado e distribuiçao de renda corn inflação alta é
mentira, é demagogia, é populismo barato. 0 prirneiro foco tinha que ser 0
combate a inflaçao. 0 Plano Real esteve sob ameaça, mas a perspectiva é
boa. Ha espaço para crescimento. 0 problema foi a questão de decisão. Não
e facil mesmo mudar o processo de reforma constitucional. Não "absolutizo"
tanto a questão da reeieição. Acho que ela teve urn papel importante, mas
acho que o Congresso poderia ter operado. E difIcil mesmo, porque existem
Os jogos de interesse, as corporaçöes, os interesse particulares, que se
organizam para combater. Agora, o interesse geral da sociedade é uma coisa
difusa e não se organiza. Temos, agora, a questão dos Juizes classistas.
Urna questäo particular agrega as pessoas. E possivel que os Juizes
classistas facam uma grande rnobilizaçao e vão là dar urn "cascudo" na
cabeca de Deputados que votem contra. 0 interesse geral é urna coisa
abstrata. Ele não se organiza para ir là e falar: nos não queremos os Juizes
classistas. Então as Casas parlamentares tern o enorme papel de traduzir
esse interesse geral, que e difuso, que não é organizado. So queria chamar
atenção, porque o contraditório, nessas questOes das reformas, é que esses
setores que falam que a coisa está ruim porque não houve reformas são
contra as reformas. Ha deterrninadas coisas que a lOgica não me permite
entender. Está certo, foi atrasado o processo de reforrna, a reeleição pode ter
influido urn pouco, o Congresso tern seus rnecanismos, enfirn, não é fácil.
Falel aqui da Alemanha e de outros paises que fizerarn mudanças
previdenciàrias. A reforrna do Estado na Inglaterra està sendo operada ha 12
anos, e Tony Blair continua agora, mas a diferença é que o Brasil tern pressa.
Ele não pode ser cornparado a outro. Outro dia, urn Deputado, no Congresso,
usou esse argurnento, e al eu lhe falei que a Onica diferença era que o Brasil
está corn pressa. Não temos as condiçaes que a Franca, a Alemanha, os
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Estados Unidos tern.
0 que me chama a atencão na discussão rnacroeconômica é que o senhor

reivindica, legitirnamente, essa questão das reforrnas, ao passo que outros,
que falarn que as reformas não foram feitas, na hora em que são colocadas
em votação, são contra. Realmente, a minha inteligéncia não alcança
deterrninadas logicas.

A Previdência: essa é a questão central. Deixei aqui urn artigo para os anais
da Casa, de 1996, chamado "A Previdéncia em Minas", em que faço
projecães corn base em estudos da Fundação João Pinheiro. Estã aqui, a
Mesa pode tirar cOpias para quem se interessar. Ele adverte para o problema.
Olhem, sou social-democrata, tucano, do PSDB, e quem criou o sistema
previdenciário foi a social-democracia. Havia a alternativa de 1917, do
socialismo, da Revolução Russa, e o liberalisrno anterior. A prOpria realidade
do rnovirnento sindical, a luta do movirnento sindical na Inglaterra, na Franca,
na Europa, criou o estado do bem-estar social, que foi a traduçao da social-
democracia. Todo o sistema previdenciário é justo. Ternos que tirar esse
ruldo ideológico politico. E claro que existe uma escala valorativa filosOfica
por trás, mas ha uma hora em que se chega a Previdência e é preciso fazer
conta. E rnatemática, é cálculo atuarial. Não ha corno se fazer ornelete sem
quebrar Os ovos. Originalmente, a Previdência era para proteger os pobres e
não para pagar aposentadoria integral de R$15.000,00, R$18.000,00,
R$20.000,00 ou ate R$40.000,00. Corn a mudanca do perfil dernográfico, que
se deu no mundo inteiro, hoje tudo tern urn custo. Já dizia Milton Friedman,
em sua frase clãssica, que dizem, inclusive, não ser dele - se a Oposicão
estivesse aqui jã ia me chamar de neoliberal -, que "não ha almoço gratis".
Tudo é justo, a sociedade tern que discutir isso. Quais os serviços püblicos,
quals Os direitos que varnos garantir e como é que se pagam, como é que se
financiam eles?

Sugiro, por exemplo, que as açOes da COPASA-MG sejam revertidas para
o fundo, porque é solução de longo prazo. Varnos capitalizar o fundo corn o
ativo do Estado e prornover ajustes. Essa era a nossa idéia, que estava no
nosso programa de Governo, que está no acordo da divida como solução
fiscal de longo prazo. Mas, não adiantava fazer isso antes, sem fazer a
reforma da Previdência. Então acho que o debate é muito importante. Tern
que trazer todo rnundo, sirn, corn relação a essa questão da Poilcia Militar e
outras. Tive o rnaior prazer em vir aqui polemizar.

Nessa questão dos cálculos previdenciários, acabel me especializando urn
pouquinho nisso, sem urna formação especifica. Mas, no Governo,
contratamos a Fundação Getilio Vargas e o Banco do Brasil. Nôs e a
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Secretaria de Administraçao convivemos corn isso. E o que vimos foi que não
ha almoço gratis. E preciso mudar. Ou se aumenta a receita, a contribuição,
ou se cortam beneficios, privilégios. E hoje a folha de pagamento de
aposentados ja consome - al estou aurnentando urn pouquinho - 41% da folha
de pagamento do Estado, fora a despesa corn saüde e pensöes, que estäo
nos institutos. E a projeção é de que no final do Governo Itamar Franco -
houve uma correção por causa da reforrna previdenciária, vai atenuar a taxa
de crescirnento -, em seis anos, cheguemos a 50%. Então tern que haver urn
code cirtirgico nisso al. E vi cálculos, falaram em R$17.000.000.000,00. Isso
é mais do que duas CEMIGs inteiras, mais de 100% das acöes, do capital
social da CEMIG. Sugiro ate que tragam -aqui o Sr. Francisco de Oliveira, o
Chico Previdência, o rnaior especialista do Brasil, que fez os cálculos pelo
IPEA.

No meu caso pessoal, sou funcionário federal, da Universidade, you me
aposentar no sisterna pUblico federal e contribul quatro anos para o IPSEMG.
Então, tern mao dupla essa via. Tenho uma admiraçao imensa por meu amigo
Sylo Costa, e o Tribunal de Contas tern urn papel fundamental nesse assunto.
Mas eu comecei a entender um pouquinho desse assunto; ha problemas.
Vamos fazer esse encontro de contas, rnas 17 bilhöes é uma coisa. Não you
nem entrar nessa matéria; chamem o Chico Previdêncja.

Ja me you despedindo, avançou muito a hora, e urna pena que a Bancada
da Maioria não estivesse aqui para ouvir pequenas consideraçoes e
reflexöes. Penso que eles podiam achar que sou como aqueles 10% da
razão, mas eu ia crescer corn o argurnento deles, e eles, provavelmente,
cresceriam urn pouquinho corn esses 10% da razão que porventura eu
pudesse ter.

Nesta coisa toda, realmente o que importa é que tenho confiança de que 0
Governador Itamar Franco vai corrigir a rota, tenho esperança como mineiro.
0 Presidente Fernando Henrique e o Ministro Pimenta da Veiga já acenaram
várias vezes, a porta está aberta. E necessária a parceria que está sendo
feita, pois a realidade é mais forte do que qualquer coisa. São irnportantes a
cultura, a reforma agrária, a area de saüde. Tenho muita preocupação,
principalmente corn a imagern de Minas. A imagern institucional é essencial
para os investimentos, para a criação de empregos, para aumentar o salário
dos trabalhadores rnineiros. Para isso, é fundamental que haja urn cenário
tranqüilo, de confiança. E essa era a trajetória que nós havIamos construIdo.

0 Governo Eduardo Azeredo foi urn grande Governo em várias areas. Teve
urn ünico problema: o problema fiscal. NOs sempre falarnos nisso. Ficarn
querendo passar a idéia de que é urna bagunça, de que não funciona. A
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máquina pblica em Minas é uma das meihores. Isso quem me falou foi a
Claudia Costin, perguntando se a crise fiscal nos atrapalhou. Ela nos disse
que nossa equipe de governo era considerada urna das melhores do Brasil.
Quem falou isso foi Claudia Costin, Secretária de Estado da Administracão,
do Governo Federal.

Realmente, o problema fiscal afetou, isso porque demos aumentos salariais
significativos. Isso é importante, não fizernos arrocho. Realmente ha urn gasto
excessivo corn pessoal, que tern de ser equacionado. Ternos de colocar o
movimento sindical na mesa e conversar sobre alternativas corn a sociedade.
0 interesse geral tern de estar nesta mesa. 0 contribuinte tern de estar nesta
mesa. Eu me preocupo realmente corn os fundos; acho desastrosa essa
perspectiva.

Conselho a gente não dá, ainda mais eu, do alto dos meus 38 anos. Mas ja
dizia Paulinho da Viola: 'Durante o nevoeiro, faca corno o veiho marinheiro,
leve o barco devagar". Acho que está muito nebuloso o quadro. Quem tern
maturidade, quem tern papel püblico tern de ir devagar corn o andor e fazer
corno o velho rnarinheiro, navegar devagar.

Vamos ver se essa névoa se dissipa e se reencontramos o rurno da meihor
educação ptiblica do pals, dos investimentos que estavam vindo; agora,
vários estão congelados, já sendo redirecionados.

Assirn corno toda essa acão de Governo estava ancorada no PMDI, poucos
pIanos funcionaram. So o Plano de Metas e o segundo PND, 0 Plano
Nacional, e que saIram da estante e foram para a pratica. 0 SALT do Dutra
foi mais ou menos. Mas os dois documentos mobilizadores, em termos
nacionais, foram o Piano de Metas do JK e o segundo PND do Governo
Geisel.

o PMDI, eu falo corn o major orguiho e sem nenhum medo de errar, foi urn
documento que não se destinou a poeira das estantes. Foi urn instrumento
vivo de rnobilizaçao, corn idéias claras e que produziu urn grande resultado.

ja me despedindo, para não me alongar, agradeco rnuito a paciência de
vocês. Espero ter contribuido para a reflexão desta Casa, que é a Casa da
democracia e é quem pode corrigir rumos.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a nobre presenca do Dr. Marcus
Pestana, que, corn seus esclarecimentos, proporcionou aos parlamentares
elernentos para uma nova avaiiacão criteriosa da atuação da Secretaria de
Estado do Planejamento no periodo em que o expositor respondeu por essa
pasta. Alérn disso, S. Exa. prestou inforrnaçOes valiosas acerca do Governo
Eduardo Azeredo e seu irnpacto na atual situação financeira do Estado.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de logo mais,
as 14 horas, corn a ordem do dia ja publicada, e para a extraordinárja tambérn
de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçâo. Levanta-se a
reu nião.

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE
HABILITAcAO

As nove horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil novecentos e
noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes Os Deputados João
Leite, Alberto Bejani, Ivo José, José Alves Viana, Miguel Martini e Christiano
Canêdo, rnembros da supracitada Comissão. Registra-se a presença da
Deputada Elaine Matozinhos. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Joâo Leite, declara abertos os trabaihos e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Alves Viana, 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 ouvir os
Srs. Elias Victoria Pereira e Paulo Marcondes, proprietários da Auto-Escola
Santa Luzia, Joào Wilson de Souza, Reilton Barbosa dos Santos, Edson
Bicaiho dos Santos e Carlos AntOnio VirgIlio, e discutir e votar proposiçOes da
Comissão. Sobre a mesa, a seguinte correspondência: OfIcios n°s 2.624,
2146, 2.774 e 2.895/ASTEC, do Sr. José AntOnio de Moraes, Corregedor-
Geral de PolIcia, que encaminharn: os nomes de policiais civis postos a
disposição desse órgâo, em face de investigaçOes que se desenvolvem; cópia
dos procedirnentos que tern ou tiveram curso no citado Orgäo; certidOes
expedidas pela justiça da Comarca de Jequitinhonha e pela Corregedoria,
relativas aos Delegados de PolIcia Jair Hélio da Silva e Hilário Alves Teixeira,
bern como as folhas de antecedentes funcionais dos nominados; cOpia do
OfIcio no 296, de 6/4/99, originário da 3a Delegacia Regional de Segurança
PUblica (Manhuacu), que encaminha certidOes e relatório expedidos pela
Delegacia Adjunta de Trãnsito e Acidentes dessa regional, referentes a
inquéritos policiais ali instaurados sobre falsificaçao de Carteira Nacional de
Habilitaçâo. A seguir, são ouvidos os depoentes, cada urn por sua vez, a
quem são prestados os esclarecimentos sobre o funcionamento das
cornissOes parlamentares de inquérito. Registra-se o não-cornparecirnento do
Sr. Carlos AntOnio Virgilio. Cada depoente é devidamente qualificado e
questionado pelos rnembros da Comissão, conforrne consta nas notas
taquigráficas. Passa-se 31 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votação de proposiçOes da Cornissão. São aprovados os seguintes
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requerirnentOs do Deputado Ivo José, solicitando a convocacão dos Srs.
Sebastião Gualter Martins, Robson Maria dos Santos e José Martins para
prestarem depoimento a esta Cornissão; do Deputado Alberto Bejani,
solicitandO a convocação do Delegado Oliveira Santiago, Chefe da Divisão
de Pessoal do DETRAN-MG, para prestar esclarecimentos a esta CPI, e o
fornecimento, pelo referido Departarnento, do nümero de carteiras de
habilitacãO para motociclistas emitidas por Belo Horizonte, da data de
inauguracãO da pista no Parque da Gameleira ate 30/12/98, o norne da cada
habilitado, bern como o valor das taxas cobradas aos candidatos aos exames
de habilitação pelo uso da pista em treinamento, em que conta e em qua]
Banco eram feitos os depôsitos; do Deputado Miguel Martini, solicitando:
convocacão do Sr. Doraci Moreira Avelar, Presidente do Sindicato dos
Proprietários de Auto-Escolas do Estado de Minas Gerais, para prestar
depoimento a esta CPI; que se oficie ao DENATRAN para que forneca a
Comissão o niimero de carteiras emitidas pelo DETRAN-MG nos anos de
1997 e 1998 e o nUrnero de carteiras renovadas, inclusive as de mudanca de
categoria, e que se oficie ao Delegado da 101 Seccional da cidade de
Ribeirão das Neves requisitando cópia de depoimentos ou inquérito e
informaçOes sobre a prisão do Sr. Márcio Pereira de Lima, acusado da venda
de carteiras de habilitação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 22 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - José Alves Viana - Miguel Martini - Ivo José.

ATA DA P REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçAO DO TITULAR DA JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Glycon
Terra Pinto, Jorge Eduardo de Oliveira e Maria José Haueisen. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara
aberta a reunião e informa que nâo ha ata a ser lida, por se tratar da primeira
reuniäo da Comissão, a qua[ se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator. 0 Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e convida a Deputada Maria José Haueisen para atuar
como escrutinadora. Apurados os votos, são eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, o Deputado Glycon Terra Pinto e a Deputada
Maria José Haueisen. 0 Presidente "ad hoc" dá posse a Vice-Presidente
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eleita, que, na direção dos trabalhos, dá posse ao Presidente eleito. Este, por
sua vez, agradece a escoiha de seu nome e designa como relatora a
Deputada Maria José Haueisen. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião extraordinária, a realizar-se
dia 20/4, as 16 horas, corn a finalidade de se proceder a argüição páblica do
Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, indicado para a Presidência da
JUCEMG, e, se possIvel, se apreciar o parecer da relatora, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 20 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando - Fábio Avelar.
AlA DA P REUNIAO ESPECIAL DA COMISAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAçA0 DO TITULAR DA JUNTA COMERCIAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte de abril de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Jorge
Eduardo, Fábio Avelar e Luiz Fernando. Registra-se também a presença do
Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerirnento do Deputado Luiz Fernando, dispensa a leitura da
ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reuniào se destina
a proceder a argüição püblica do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito,
indicado para o cargo de direçao da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - JUCEMG. A seguir, o Presidente solicita ao Sr. Marcos de Wellington
de Castro Tito que faca um breve resumo de suas atividades profissionais
anteriores e relate suas pretençoes corn relaçâo a direçao do referido órgão.
Os Deputados escutam atentamente a exposiçâo do indicado e ficam
satisfeitos corn a explanaçao feita por ele. Ato continuo, o Presidente
redistribui a relatoria da matéria ao Deputado Luiz Fernando. Logo apOs,
suspende a reuniáo, para que o relator possa elaborar seu parecer.
Reabertos os trabalhos, a Presidência passa a palavra ao relator, Deputado
Luiz Fernando, que emite parecer favoravel a aprovação do norne do Sr.
Marcos Wellington de Castro Tito para a direçâo da JUCEMG. Submetido a
discussão e votação, e o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
O Presidente suspende os trabalhos por alguns minutos, para que seja
lavrada a ata. Reabertos os trabaihos, a Presidência, atendendo a
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata, considera-
a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A seguir, agradece a
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presenca dos parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissâo.

Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Jorge Eduardo, Presidente - Luiz Fernando - Fábio Avelar.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIcAO No 4/99
Corn issão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos mernbros da Assembléia e tendo como primeiro

signatário o Deputado Gil Pereira, a proposta de emenda em comento
pretende dar nova redação ao "caput" do art. 201 da Constituição mineira.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 27/2/99, a proposicào foi
distribulda a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

Fundamentacão
A educação é urn direito fundamental do cidadäo. E o que se depreende da

Constituicâo Federal, que, em seu art. 205, dispöe que ela é direito de todos e
dever do Estado.

Consoante tal princIpio, e procurando criar mecanismos para sua efetiva
aplicabilidade, a Carta Magna determina, em seu art. 212: "A União aplicará,
anualrnente, nunca rnenos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os
MunicIpios, vinte e cinco por cento, no minirno, da receita resultante de
irnpostos, cornpreendida a proveniente de transferências, na manutençao e
desenvolvimento do ensino".

Observa-se al a importância que a educacão tern, pois essa norma é, na
realidade, urna exceçáo a aplicaçäo da regra do art. 167, IV, que veda a
vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

Em consonância corn o disposto na Carta Magna, a Constituiçâo mineira,
em seu art. 201, optou por adotar o percentual rnInimo previsto,
considerando-o suficiente para atender as necessidades do Estado.

O que pode ser observado, no entanto, é que esse minimo tern sido
insuficiente, eis que urn rápido exarne dos relatOrios do Tribunal de Contas do
Estado permite verificar que, nos ültimos anos, o Estado tern gasto mais de
40% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimentO
do ensino. A guisa de exemplo, segundo relatórios do Tribunal de Contas do
Estado rernetidos a esta Cornissâo, nos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998
foram aplicados 45,48%, 45,46%, 44,16% e 46,41%, respectivamente. Esses
exemplos são suficientes para demonstrar que a educacão em Minas Gerais
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exige bern mais do que a minimo estipulado nas Cartas Federal e Estadual. 0
própria relatOt-io do Tribunal de Contas do Estado considera "louvável e
salutar a iniciativa, considerando a releváncia da educaçao no
desenvolvirnento da Naço, já tao carente de recursos humanos e culturais
em cornparacao aos paises chamados do Prirneiro Mundo".

Anajisando-se a proposta de emenda a Constituicao em análise em seus
aspectos formais, observa-se que ela atende plenamente ao disposto no art.
64, I, da Constituicao Estadual, que exige que a proposta de ernenda seja
subscrjta por, no minima, 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa.

Ademais, no campo das competéncias tambérn nâo ha Obice, eis que a art.
24, I e IX, da Constituiçao Federal, dispoe que a competêncja é concorrente
corn a União.

Quanto ao rnérito, é escusado ressaltá-lo. Será sempre digna de loas a
proposiçao que determine maior contingente de recursos püblicos para
investimento na educaçao. Embora reconhecendo a estágio elevado de
desenvolvimento ja alcancado par Minas Gerais, sabernos que ainda ha muito
par fazer, principalmente no que tange 6 qualidade do ensino ministrado em
nossas escolas e ao salário dos professores, tao aviltado nas Ultimas
décadas.

A oferta de vagas na escola media é ainda insuficiente para atender a
demanda, exigindo mais e vultosos gastos do Estado corn a educaçao.

Sâo essas as razães que nos levarn nâo apenas a cancordar corn a tear da
proposta ora examjnada coma, ate rnesrno, a considerá-la madesta em suas
pretensöes Corn efeito, entendernos que a percentual minima a ser aplicado
pelo Estado pade e deve ser bern superior aos 25% haje previstos. F pade e
deve ser superior aos 30% que se pretende estabelecer. Para atender aa que
consideramos a obrigaçao fundamental do Estado, entendemos que esse
percentual deve ser elevado para 36,5%, a que nâa acarretará despesa extra,
já que, conforme salientamos, aplicar percentual bern superior a esse ja tern
sido praxe nos tiltimos anas. Mas a elevaçao pretendida resguardara, para as
futuras geraçöes, a compromjsso inalienável dos governos mineiros cam a
educaçao de sua gente.

Devemos ressaltar que a Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação,
aa mesmo tempo em que transfere aos municipias a encarga de rnanter a
ensino fundamental, impöe aas Estadas as responsabilidades do ensina
media, de rnaior camplexidade e aneraçao.

Conclusão
Em face do exposta, opinamas pela apravaçao da Praposta de Ernenda a

Canstituiçao n o 4/99 corn a Ernenda n o 1, a seguir redigida.
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EMENDA N o 1

Substitua-se, no art. 10, a expressäo "30% (trinta par cento)" pela expressão
"36,5% (trinta e seis e meio par cento)".

Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Sebastiâa Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Antônia

Roberta.
PARECER PARA TURNO CJNICO DA MENSAGEM N o 14/99

Camissão Especial Para Emitir Parecer sabre a Indicaçao do Titular da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG

Relatório
Par meia da Mensagem no 14/99, que abedece a Emenda a Constituição no

26, de 1997, que modificou o art. 62, XXIII, "d", da Constituicao do Estada, e a
decisäo do egrégio Tribunal Federal, a Governador do Estado enviou a esta
Casa, para exame, a name do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito, indicado
para ocupar a cargo de direçaa da Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - JUCEMG.

Institulda esta Comissão Especial, nos termas do art. 111, I, "c", c/co § 1°
do art. 146, do Regimenta Interno, cabe-nos emitir parecer a respeito da
referida indicação.

Além de o indicado ter sido submetido a argüição pUblica, esta Comissão
examinou o cumprimento dos dernais critérios exigidos para a ocupacâo do
cargo.

Conclusão
Em face do expasto, apinamos pela aprovação do indicado para ocupar a

cargo de direcao da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.
Sala das Comissães, 20 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando, relator - Fabio

Avelar - Alberta Pinto Coelho.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 55/99

Camissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acâo Social
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Sebastiäo Navarra Vieira, a prajeto de lei em
analise visa a declarar de utilidade püblica a Associacâa Comunitária do
Bairra Josefina Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de Barroso.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissao de Constituiçao e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeta corn a Ernenda n o i, cabe agora a esta Comissäo
deliberar conclusivamente sabre a praposiçâo, conforme preceitua a art. 103,
I, "a", do Regimenta Interno.
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Fundamentaçào

A referida entidade é sociedade civil corn personalidade juridica que, no
decorrer dos anos, vem prestando importantes servicos a coletividade, uma
vez que sempre busca prornover a uniao e a participação das pessoas para a
realização dos trabalhos de interesse social. Como método de acão, levanta a
discussão dos problemas enfrentados pela comunidade e busca soluçöes, ao
mesmo tempo que divulga suas atividades.

Fica demonstrado, pois, que a entidade se tornou merecedora do titulo
declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razöes aludidas, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 55/99

corn a Emenda n° 1, da Comissão de Constituiçâo e Justiça.
Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Christiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 62/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social

Relatório
0 projeto de lei em tela, do Deputado João Leite, tern por objetivo declarar

de utilidade pUblica a União Feminina Missionária Batista Mineira - UFMBM -,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Examinada prelirninarmente a rnatéria pela Comissão de Constituiçâo e
Justiça, esta conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-Ihe a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada presta importantes serviços voltados para a

rnelhoria das condiçoes de vida da populaçâo do Estado, congregando as
mulheres batistas e promovendo acöes que visam ao bem-estar de crianças,
adolescentes e idosos. Por meio da edicâo, da publicaçao e da distribuiçâo de
literatura adequada, a entidade divulga as programas de sua organização.

Por realizar obra meritória e de longo alcance social, a instituição torna-se
merecedora do tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusáo
Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 62/99

corn a Emenda n° 1, da Comissâo de Constituicâo e Justica.
Sala das Cornissães, 20 de abril de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 79/99
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Comissäo do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade püblica a Federacão dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais - FAP-MG -, corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissäo de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando-Ihe a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissäo para
deliberaçäo conclusiva em turno ünico, conforme o disposto no art. 103, I, "a",
do Regimento Interno.

Fundarnentação
A referida entidade objetiva representar os aposentados e pensionistas de

Minas Gerais perante órgâos da administracâo piblica direta e indireta, bern
como perante a sociedade em geral.

Para a consecução de seus objetivos estatutários, luta pela irnplantacâo e
execuçãO de polIticas pUblicas de protecäo aos aposentados, pensionistas e
idosos, a fim de assegurar-Ihes condiçöes de ter uma vida digna, integrados
efetivamente na sociedade.

Trabalha ainda, corn todos os meios a sua disposição, pela preservacäo
dos diversos ôrgãos da seguridade social, tarefa realizada juntamente corn a
Confederacâo Brasileira de Aposentados e Pensionistas - COBAP.

Em vista do alcance social de seu benemérito trabaiho, eta faz jus ao tItulo
dectaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 79/99 corn a

Emenda n° 1, apresentada pela Comissâo de Constituicâo e Justiça.
Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 86/99
Comissão do Trabaiho, da PrevidOncia e da Açao Social

Relatório
De autoria do Deputado Hety Tarqüinio, o projeto de lei em epIgrafe visa a

declarar de utilidade pUblica a Associacão dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no Municipio de Patos de
Minas.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituiçào e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma apresentada. Vern agora o projeto a esta Comissâo, para deliberação
conclusiva, conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.



7V

C,,

666
Fundamentação

A AAPI vem prestando serviços de sustentaçao e defesa dos interesses e
reivindicaçoes de seus associados desde a sua fundacao, em 1992.

Promove, tambérn, a realizaçao de simpOsios, cursos, seminários e outros
eventos, visando a incrernentar as relaçães sociais entre os seus filiados.

Pelas atividades que vem realizando, torna-se a instituiçao merecedora do
titulo declaratório de utilidade ptblica.

Conclusäo
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 86/99 na

forma original.
Sala das Comissães, 20 de abril de 1999.
Arnilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 87/99
Corn issâo do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Projeto de Lei n° 87/99 tern por

escopo declarar de utilidade püblica a Associação Beneficente em Assistência
Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no Municipio de Patos de
Minas.

Examinada inicialmente a matéria pela Comissão de Constituiçâo e Justica,
esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada. Vern agora o projeto a esta Comissão, para deliberação
conclusiva, de acordo corn o que preceitua 0 art. 103, I, "a", do Regimento
Inferno.

Fundamentaçâo
Os objetivos sociais a que a ABONS se propoe, tais como oferecer

consultas médicas e odontolOgicas, distribuir rnedicamentos e gêneros
alirnentIcios a pessoas carentes, entre outros benefIcios, refletem o seu
eminente caráter filantrópico.

Pelas atividades de relevante alcance social que vem realizando, torna-se a
instituicâo merecedora do tItulo declaratório de utilidade pUblica.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 87/99 na

forma original.
Sala das Comissöes, 20 de abril de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 94/99
Cornissäo de Educaçäo, Cultura, Cléncia e Tecnologia

RelatOrio
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De autoria do Deputado Wanderley Avila, o Projeto de Lei n° 94/99 tern por

objetivo declarar de utilidade püblica a Loja Maçonica 14 de Julho n o 1.525,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissâo de Constituicao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. A seguir, foi encaminhada a esta Comissâo para deliberacâo
conclusiva em turno Unico, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacao
A entidade ora examinada tern como objetivo fundamental a luta para

colocar em prática Os principios máximos da maçonaria, como, por exemplo,
o cumprimento dos deveres e das obrigacöes pelo cidadâo.

Também implernenta atividades visando a minorar o sofrimento das
pessoas e promover a educacão e o incentivo a cultura.

Em vista do alcance social de seu trabaiho, ela se torna merecedora do
tItulo declaratôrio de utilidade püblica.

Conclusào
Diante do aduzido, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 94/99 em

turno Unico, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 19 de abril de 1999.
João Pinto Ribeiro, relator.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNICAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 20/4/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Irani Barbosa, informando que estará ausente do Pals no

periodo de 18/4/99 a 25/4/99. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Simeäo Ribeiro Pires, ocorrido em 18/4/99. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Luiz Menezes (2), dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Ary Dias Duarte, ocorrido em 12/4/99, e da Sra. Marilia Maria Lage, ocorrido
em 12/4/99, em Itabira. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos (2), dando ciência a Casa do falecimento
do Sr. Valdenez Rodrigues da Costa e de Keynne Cristi Marcenis de Oliveira,
arnbos ocorridos em 19/4/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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AlAS

ATA DA 23 a RELJNIAO ORDINARIA EM 22/4/99
Presidéricia do Deputado José Braga

Sumárjo: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expedierite)- Ata -
Correspondência• Oficios - 2a Fase (Grande Expediente)- - Apresentacao de
Proposicães: Projeto de Lei Complernentar n o 9/99 - Projetos de Lei n os 252 e253/99 - Requerimentos n os 228 a 247/99 - Requerimeno da Comissâo de
Direitos Humanos - Comunicacoes Comunicacoes das ComissOes do
Trabalho, de Fiscalizaçao Financeir-a e de Saüde e da Deputada Elaine
Matozinhos - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Adelino de
Carvalho, Durval Angelo, Carlos Pimenta, Paulo Pettersen e José Alves Viana
- Registro de Presença - 2a Parte (Ordern do Dia): ia Ease: Abertura de
lnscricoes - Decisöes da Presidêncja - Designacao de Cornissães: Cornissão
Especial para Proceder a Estudos Sobre o Endividamento do Estado - Leitura
de Cornunicacoes - Questão de ordem - Encerramento

Comparecirnento
- Comparecern os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Amilcar Martins - Antãnjo Andrade - Antonio JUlio - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar
- George Hilton - Ivo José - João Leite - Joäo Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia 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 0-Secret6rio, para proceder a leiturada ata da reunião anterior. I  Parte

ia Ease (Expediente)
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- 0 Deputado João Leite, 2 0-Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.

Correspondência
- A Deputada Elbe Brandão, 1aSecret6ria "ad hoc", lé a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, informando que
designou a Superintendéncia de Politica Ambiental para acompanhar, junto a
Area de Corisultoria Temática desta Casa, o andamento de proposiçOes de
interesse da Secretaria de Meio Ambiente.

Do Sr. Nobuhiro Karashima, Prefeito Municipal de Sacramento,
agradecendo convite para participar da solenidade de encerramento da
Semana da lnconfidência.

Do Sr. Sebastião Nogueira, Vereador a Cârnara Municipal de Poços de
Caldas, solicitando a Casa apoio a moção encaminhada ao Governador do
Estado de São Paulo contra a cobranca antecipada de pedagio na Rodovia
SP-342, que liga Pocos de Caldas a Aguas da Prata. (- A Comissão de
Fiscalizacão Financeira.)

Do Sr. Marcus Pestana, Chefe de Gabinete do Ministro das ComunicacOes,
informando, corn relação ao Requerimento n o 37/99, em que se solicita a
manutenção da Superintendência Estadual do INSS no Estado, que a
solicitação foi encaminhada ao Ministério da Previdéncia e Assistência Social.
(- Anexe-se ao Requerimento no 37/99.)

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Gabinete do Ministro do Desenvolvimento, IndUstria e
Comércio, informando, corn relacão ao Requerimento n o 67/99, que trata da
importaçao de produtos derivados do leite, que o assunto foi encaminhado a
Secretaria de Comércio Exterior do referido Ministério. (- Anexe-se ao
Requerimento no 67/99.)

21 Ease (Grande Expediente)
Apresentacao 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 a Mesa as seguintes proposicOes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 9/99

Revoga dispositivo da Lei Complementar n o 37, de 18 de janeiro de 1995,
que dispOe sobre a criacão, a incorporacão, a fusão e o desmembramento de
municIpios e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica revogado o inciso IV do art. 5 0 da Lei Complementar n o 37, de

18 de janeiro de 1995, acrescentado pela Lei Complementar n° 39, de 23 de
junho de 1995.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
José Henrique
Justificacão: 0 projeto tern por objetivo viabilizar a independência de

distritos que são auto suficientes e, em ocasião oportuna, possam pleitear a
sua emancipacão.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJETO DE LEI N o 252/99
Dispãe sobre a devolucão de multas de trânsito pelo Estado de Minas

Gerais.
A Assembléla Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a restituir aos contribuintes

que tiveram Os recursos deferidos pela Junta Administrativa de Recursos de
Infração do Detran - JARI -, Os valores devidos provenientes de multas de
trânsito.

Art. 2° - A devolucão dos valores referentes ao artigo anterior deverá
ocorrer no prazo máxirno de trinta dias a contar do prazo de deferimento.

Parágrafo ünico - 0 descumprimento deste dispositivo acarretará multa de
dois por cento acrescida de juros e correcão monetária.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposiçöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 20 de abril de 1999.
Amilcar Martins
Justificação: Desde janeiro de 1999, não houve por parte do Governo do

Estado nenhuma restituicão aos contribuintes que anteciparam o pagamento
das multas para aproveitar o desconto de 20% previsto no Codigo de Trânsito
Brasileiro - CTB -, bern como de multas que tiveram seus recursos deferidos
pela JARI.

E fartamente noticiado pela imprensa que mithares de motoristas em Minas
estão na fila a espera da devoluçäo de valores. So nos primeiros meses do
ano, 4.875 motoristas convenceram os integrantes da Junta de que as multas
de trânsito aplicadas contra eles erarn indevidas, sem que tenham recebido o
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dinheiro de volta.

Alegar que a devoluçao é mera divergência operacional não convence. 0
contribuinte ye na devoluçâo urn direito adquirido. Esse projeto visa
exatamente a corrigir essa distorção.

- 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
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 253/99
Dâ a denominacao de Escola Estadual Martiniano Coelho a Escola Estadual

de Barreiro da Raiz, corn sede no Municipio de Janaüba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Passa a denorninar-se Escola Estadual Martiniano Coelho a Escola

Estadual de Barreiro da Raiz, corn sede no Municlpio de JanaUba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 20 de abril de 1999.
Dimas Rodrigues
Justiflcação: Martiniano Coelho nasceu em 16/10/1896, tendo falecido em

29/5/64. Foram quase 70 anos de vida, sendo mais da metade dessa
existéncia dedicada a causa pUblica.

Martiniano Coelho faz parte da histôria de Janaiba. Acornpanhou as
transforrnacães de sua época. Exerceu mandatos politicos, tendo sido o
prirneiro Presidente da Câmara Municipal de Janaüba.

Homem Integro, ele rnarcou a histôria de JanaUba, sobretudo por seu
espirito de liderança. Colocando o coracão em tudo o que idealizava, lutou
pela meihoria da qualidade do ensino desse rnunicIpio. Preocupado corn as
comunidades carentes, construiu, com recursos prOprios, as dependéncias
onde se instalou a Escola Estadual de Barreiro da Raiz.

Dar a denominacao pretendida a essa escola é reconhecer o valor de quern
E não mediu esforcos para ver uma comunidade tao sofrida ter acesso ao
0 ensino püblico.

Conhecedor das raIzes da famlila Coelho, urna das mais tradicionais de
E JanaUba, posso afirmar que Martiniano Coelho não tinha nenhurna vaidade
0 

pessoal senão a de servir e ser Util enquanto vivo estivesse.
Pelas razöes expostas, conto corn o parecer favorável dos nobres pares a

aprovaçao desta proposição.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,

e de Administração Püblica, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regirnento Interno.
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REQU ER! M ENTOS

NO 228/99, do Deputado Amilcar Martins, pleiteando seja solicitado ao
Cornandante-Geral da PMMG que informe, corn relaçâo a denüncia da
ocupaçào da Fazenda Cachoejra dos Coutos, localizada no MunicIpio de Born
Despacho, por parte de pessoas supostamente ligadas a empresa NC
Participacoes e Consultoria S.A., se e de que maneira essa corporaçao
participou do episOdio. (- A Mesa da Assernbléia.)

NO 229/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado
apelo ao Coma ndante-Geral da PMMG corn vistas a instalação de urna
guarnição do Corpo de Bombeiros no Municiplo de Ouro Fino. (- A Comissãode Direitos Humanos.)

NO 230/99, do Deputado Antonio Roberto, pleiteando sejam solicitadas ao
Secretário de Meio Ambiente informaçoes relativas ao processo de
licenciarnento ambiental do depOsito de lixo do MunicIpio de Caeté. (- A Mesa
da Assembléia.)

NO 231/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado corn vistas a que seja solucionado o problerna dos
produtores rurais e pequenos comerciantes do Municipio de Jaiba que
tiveram suas dividas corn a extinta MinasCaixa executadas judicialmente. (- A
Cornissão de PolItica Agropecuária.)

NO 232/99, da Corn issào de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Presidente da BHTrans corn vistas a que realize entendimentos corn o
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado a fim de que este órgào forneça
vale-transporte aos Oficiais de Justiça.

NO 233/99, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulacoes corn o jornal "Hoje em Dia" pelos dois anos
de circulaçäo do caderno "Brasilia".

NO 234/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a construçao de ponte sobre o rio
Mosquito, na cidade de Porteirinha.

NO 235/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a construção de
ponte sobre o rio Coachá, ligando as comunidades de Caralbas e Batatais a
de Conceiçao, no Municipio de Montalvània.

NO 236/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Diretor-Gera! do DER-MG, corn vistas ao
asfaltamento da estrada que liga os Municipios de Monte Azul e Gameleiras.

NO 237/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras POblicas corn vistas ao asfaltamento da
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estrada que liga os MunicIpios de Verdelândia e Varzelândia.

No 238/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a ampliação do trevo que dá acesso
ao MunicIpio de Capitão Enéias, na MG-1 12.

NO 239/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras Püblicas corn vistas ao asfaltamento da
estrada que liga o MunicIpio de Rio Pardo de Minas ao Municipio de
Taiobeiras.

NO 240/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao encascaihamento da estrada que
liga Jalba a Gado Bravo, no Norte de Minas.

NO 241/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao
asfaltamento da estrada que liga a BR-251 ao Municipio de Padre Carvalho.

N O 242/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao
asfaltarnento da estrada que liga os MunicIpios de Porteirinha e SerranOpOlis.

N O 243/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado corn vistas ao asfaltarnento da estrada que liga o
MunicIpio de Montezuma a Mato Verde.

N O 244/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a assinatura de
convênio corn a Prefeitura Municipal de JanaUba, a fim de que seja asfaltada
a estrada que liga a sede do MunicIpio ao Balneario Bico da Pedra.

N O 245/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado corn vistas ao asfaltarnento da estrada que liga 0
trevo do MunicIpio de Janatba a Escola Superior de Agronomia de JanaUba.

NO 246/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas corn vistas a construção de

C ponte sobre o rio São Francisco, na estrada que liga os Municipios de Manga
0 e Matias Cardoso.

NO 247/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao
asfaltarnento da estrada que liga as sedes dos Municipios de Porteirinha e Pai
Pedro. (- Distribuidos a Cornissão de Transporte.)

C Da Cornissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja realizado fOrum sobre
segurança püblica, no primeiro sernestre deste ano. (- A Mesa da
Assernbléia.)

Comunicaçoes
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- Säo tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçöes das Comissöes do

Trabaiho, de Fiscalizaçao Financeira e de Saüde e da Deputada Elaine
Matozinhos.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelino de Carvaiho.
o Deputado Adelino de Carvaiho - Sr. Presidente desta Casa Legislativa,

Srs. Deputados, senhores da imprensa e todos quantos nos visitam nesta
tarde, como parlamentar desta Casa e Presidente Estadual do PMN, uso esta
tribuna, nesta tarde, para apresentar aos senhores urn relato do Secretário de
Habitaçao, dos primeiros 100 dias da SEHAB sob seu comando.

Estou orgulhoso pela indicaçao que fizemos, da competéncia corn que ele
assumiu a Pasta, da forma corn que ele tern atendido aos parlamentares
desta Casa, dos seus projetos, do seu trabaiho, da sua dedicaçao. E, acima
de tudo, estou orgulhoso por, desde o primeiro momento, ter apoiado o
Governador Itamar Franco, assim como o fez rneu partido, que desde o
prirneiro mornento marchou corn sua candidatura, e por saber que Minas
Gerais tern esse homern püblico, esse estadista corajoso a frente do seu
Estado, do nosso Estado, levantando a voz em norne do Brash. Nurna hora
em que o Estado sofre retaliaçoes, numa hora em que o pacto federativo é
questionado, exatarnente o nosso lider, o Ilder rnaior do nosso Estado, que
não vive a sornbra de ninguém, pelo contrário, é a luz no fundo do tUnel desta
Nacão, é a esperança deste Pals, pela coragem e pela sua postura integra e
irnpar. Assume a Iiderança, somando corn ele outros lideres oposicionistas.
Corneca a rnostrar o seu trabaiho diante de todos os revezes ocasionados
pela discriminaçao de que nosso Estado tern sido vItima por parte do
Presidente da Repüblica. Ele nomeou, como Secretário da Habitaç.âo, urn
hornem de uma cornpetência irnpressionante e que deixou vários
parlamentares desta Casa entusiasrnados corn o que ele apresentou num
relatOrio que passo, neste mornento, a ler para os senhores.

Todos nOs sabernos que a caréricia na area habitacional do Estado é muito
grande.

0 que eu quero, primeirarnente, é lembrar que nos dois ültirnos Governos,
durante os oito anos anteriores ao novo Governo que se iristala, näo se
construirarn casas populares. Vou ler, neste momento, o que está projetado
neste relatório: (- Lé:)

"Nos prirneiros 100 dias, foram adotadas iniciativas que rnostram as
seguintes realizaçoes: 538 unidades habitacionais concluldas em 8
rnunichpios: Airnenara, Belo Horizonte, Carmo da Cachoeira, Guaranésia, Juiz
de Fora, Novo Cruzeiro, Sacramento e Santa Luzia; 964 unidades
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habitacionais em execução em 23 outros municIpios, cuja conclusão está
prevista para agosto do corrente ano; 1.449 lotes urbanizados em 7
municIpios, dos quahs 574 acham-se disponiveis para comercializacâo
imediata; 4.252 unidades em fase de negociaçâo corn a Caixa Econômica
Federal, em aprovaçâo e licitaçao para inicio de obras ainda no corrente ano.
Empregos: os recursos efetivamente aplicados pelo Sr. Governador do
Estado de Minas Gerais.....- é irnportante que todos os parlamentares
prestem atenção aos nUmeros que eu estou colocando - "...estão gerando
4.140 novos empregos. Considerando as providéncias já adotadas e as
negociacães corn a Caixa Econômica Federal, é possivel dizer que o nümero
de empregos será ampliado para 21.000 novos empregos. Essas realizaçoes
tornaram-se possiveis pela adoção das seguintes acães determinadas pelo
Sr. Governador: racionalização administrativa da Secretaria da Adrninistração;
redução mensal no valor de R$29.000,00, sendo 31,2% de reducäo na folha
de pagamento, corn a extinção de 24 cargos cornissionados em todos os
nIveis; 42,5% de reducao do custeio, incluindo mäo-de-obra terceirizada e
outras despesas, inclusive suspensäo do uso de telefones celulares. Hoje, o
custeio mensal da SEHAB é de apenas R$26.600,00; convênio de
cooperacão técnica e financeira entre a SEHAB e a COHAB, possibilitando
ainda maior redução no custeio da Secretaria; saneamento da COHAB,
visando a sua viabilidade econômico-financeira".

Gostaria de dizer que foi arnplamente debatida a inviabilidade da COHAB.
Quando ele assumiu a Secretaria de Habitacao, questionava-se muito se a
Cooperativa Habitachonal, a COHAB, seria interessante para o Governo e se
seria viável para o atendhmento social da populacâo mais carente. Ela estava
deficitária, em uma situaçao muito dificil, corn o nümero de inadimplentes
muito alto quando ele assumiu a Pasta.

Passo, agora, a ler texto sobre o saneamento da COHAB.
"0 indice de inadimplêncha de pagamento de prestacaes imobiliárias pelos

mutuários, que era de 56%, já caiu para 25%.
Poderá ainda ser reduzido rnais, chegando a parârnetros considerados

compativeis, da ordem de 10%". 0 que sentirnos é que faltava vontade
politica de buscar, socialmente, a solucão para os conjuntos considerados
problemas, gerenciados pela COHAB.

"0 deficit mensal da empresa era de R$250.000,00". A COHAB era
deficitária em R$250.000,00. Corn a adoçâo das medidas que passarnos a
citar, a COHAB, que era deficitária, em 100 dias passou a ter urn superávbt
mensal, permitindo a execução das obras já mencionadas: "47,32% de
reduçâo total nas despesas de custeho no valor de R$76.000,00, sendo: 52%
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de redução na mâo-de-obra terceirizada, 59% de reduçâo na locaçâo de
veIculos, 72% de redução em diárias de viagem, 20% de recursos em gastos
corn material de consumo e permanente, 30% de reduçäo do aluguel da sede,
de R$55.000,00 para R$38.000,00, cancelamento total do uso de telefones
celulares.

Em face da gravidade da conjuntura econômica, foram sustadas 2.403
acOes judiciais contra mutuários inadimplentes, visando a renegociaçao de
seus débitos, sem a retomada de seus imOveis financiados, corn resultados
altamente positivos e corn major repercussâo financeira e social no segundo
trimestre".

Todos nOs, que estamos aqui, conhecemos de perto a condiçâo de urna
pessoa que e rnutuária da COHAB. Mais ainda eu, que acompanho conjuntos
habitacionajs tanto na cidade onde moro como nas minhas bases. Sei de
pessoas que estavam perdendo a casinha que tinham, o ünico bern que
possulam para viver rnodestarnente corn a familia, porque, em virtude do
desemprego, tornaram-se inadirnplentes, atrasaram as prestaçöes. E o
amontoado de prestaçöes atrasadas fez corn que a divida se tornasse
impagável.

Lembro-me, no ano passado, quando tentávarnos renegociar essa dIvida na
cidade de Matozinhos, no Conjunto Vitalino Fonseca, de que o pessoal da
COHAB que esteve 16 negociou de forma que quem estava devendo
R$2.000,00 - esse nUmero e hipotético, estou colocando a titulo de exernplo
para os parlarnentares -, teria de pagar quatro prestaçöes de R$500,00. 0
rnutuário da COHAB ganha, norrnalrnente, urn salário rninirno. Se eles não
deram conta de pagar R$19,00 de prestaçâo, como poderiarn pagar
R$500,00 para quitar o débito e continuar rnorando na casa da COHAB, que
eles conseguiram corn rnuito esforço e sacrificlo?

De forma que, hoje, quando o Secretário Ubiratan corneça a buscar
soluçöes para os conjuntos da COHAB, lernbrarnos e queremos usar esta
tribuna para parabenizar o Sr. Governador do Estado, pela cornpetência corn
que norneou o ilustre Secretário, Dr. Ubiratan, para a Pasta da Habitaçâo.
Gostarlamos de parabenizar o ilustre Governador do Estado, pela iniciativa de
socorrer os rnais humildes, principalmente em urna area tao irnportante e tao
sagrada como a da habitaçao.

0 Deputado Arnilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado. Gostaria
de, em primeiro lugar, dizer do prazer em poder aparteá-lo aqui, pois fomos
colegas, ha tanto tempo, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Peço vénia
para discordar de várias das suas observaçOes. V. Exa. listou uma série de
novas acöes na area habitacional que estäo sendo executadas pela nova
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administracão de Minas Gerais. E fácil para nOs pegar essa relaçao e rnostrar
que é a continuação de uma arnpla açâo desenvolvida pela Secretaria de
Habitacão. Gostaria de ser breve, porque o Deputado Agostinho Silveira
tarnbérn gostaria de apartear V. Exa. Gostaria de lembrar-Ihe de que a Unica
obra habitacional nova feita pelo Governador Itamar Franco foi urna reforrna
no alojamento de alguns policiais da guarda do Palácio das Mangabeiras.
Essa ele inaugurou corn pompa e circunstãncia, como urna grande obra dos
cern dias de Governo. Ele fez urna reforma no alojarnento da guarda do
Palácio das Mangabeiras. Foi urna reforma nova, no sentido de que foi
iniciada por ele, porque é a segunda ou a terceira vez que esse alojarnento
sofre reformas. De qualquer rnaneira, gostaria de dizer a V. Exa. que,
recebendo essa lista por escrito, seremos capazes de mostrar que tudo isso
trata-se da continuacäo de urna açâo governarnental desenvolvida pelo
governo anterior. Isso näo é nenhum dernérito. E absolutamente fundamental
para a administracäo püblica ter 0 compromisso de continuar o trabalho
iniciado em outras adrninistraçOes, independenternente de questoes
partidarias e de outra natureza. Agradeço o aparte que V. Exa. me concedeu.

0 Deputado Adelino de Carvalho - Pois näo, Deputado. Gostaria de
convidá-lo para visitar e conversar corn o Secretário e de passar a suas mãos
esse relatório, porque 0 Governador Itamar Franco está fazendo urn governo
transparente. E muito irnportante que os Deputados fiscalizern suas açöes.

Agradeco e gostaria apenas de, mais urna vez, parabenizar o Governador
Itarnar Franco pela sua coragern e pela sua inteligencia a frente do nosso
Estado.

* - Sern revisao do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, hoje trago a esta tribuna, de algurna forma, a emoção que
sentimos ontem na antiga Vila Rica. Essa emocâo esta expressa nas pétalas
de rosa que trago ern minhas mäos e explico o porquê. A primeira vez, como
sindicalista, ainda jovern, corn 20 anos de idade, que estive ern Ouro Preto foi
em 1980. Em alguns rnomentos foi para ser preso pela polIcia, sofrer
qualquer tipo de constrangirnento e de revista e ser visto como urn inirnigo,
que deveria ficar do outro lado da porta. Là, na cerimônia oficial, parecia que,
rnais uma vez, se enforcava, nao rnais o mártir da independência, mas as
idéias. Cerirnônias vazias, sern sentido, onde a polIcia se sobrepunha ao
povo, a serviço da repressâo. Estas pétalas que trago aqui, quem là esteve
ontem pôde sentir a mesrna emocâo. Do rnesmo helicOptero, que
anteriorrnente vigiava do alto corn armamento pesado e que jogava bombas
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de gas lacrimogeneo no povo, ontem, por volta de 11 horas da manhã,
jogararn pétalas de rosas no povo.

E quern là estava pode comprovar que o perfume das rosas atingiu toda a
praça naquele momento. No palanque e no meio dos populares, muitos nâo
resistirarn e chegaram as lagrimas. Nesta Assembléja Legislativa devemos
registrar essa emoço de alguém que viveu, de 1980 ate o ano passado, a
sensaçao de estar fora das cornemoracoes oficiais, do outro lado da corda,
juntamente corn muitos trabaihadores e seus representantes

E born que se diga que ontem, considerando que havia mais de 50 mu
pessoas em Ouro Preto - sendo que 20 mil estavam congregadas na praça -,
1.200 ônibus contados pela Policia Militar, além de muitos carros, "vans" e
outros velculos, a policia estava sem nenhuma arrna, sem urn cassetete
sequer, e nenhurn incidente aconteceu. Ate aqueles poucos que là estavarn
em seu direito democrático de protestar, minoria insignificante no melo da
populaçâo, nâo tiveram seu direito constrangido em nenhum momento. Era
comum verrnos também setores do movimento "punk", reprirnido
violentamente por defender sua postura anárquica na conduçâo dos negócios
do Pals, expressando sua posiçäo e opiniäo corn liberdade.

Quero guardar comigo essas pétalas, não sO dentro de urn livro, para
ficarem ressequidas pelo tempo, mas também em minha memOria, junto corn
a emoçâo que tive ao ver caIrem daquele helicóptero pintado corn as cores da
Policia Militar milhares, milhöes de pétalas sobre a populacäo. Esperamos
que uma nova era esteja sendo plantada daqui para a frente e que estejam
sendo resgatados, no dia 21 de abril, os verdadeiros ideais de rebeldia e
liberdade por que tantos iutaram ha mais de 200 anos. Desejamos que seja,
daqui para a frente, o dia 21 de abril o dia da Pátria. Que seja o dia 21 de abril
o dia da luta pela soberania e pela democracia. Como alguérn disse que o
novo nome de Minas é Liberdade, em Ouro Preto o novo nome de Minas é
Brasil. Brasil que luta, cada vez rnais, contra urn poder central cornvocaçâo
monárquica que quer impor a Estados e municIpios o cabresto e a tutela.
Que fique marcado, em nossa memOria, que de Minas, de Ouro Preto outros
inconfidentes se levantarão, e que possamos, ate o final deste Governo,
manter a mesma postura dernocrática e urna polfcia que precisa de muito
para ser cidadã e não ser a polcia do patrirnônio privado, dos ricos e dos
grandes. Essa policia ontem, em Ouro Preto, de algurna forma, irrnanou-se
nos ideals maiores daquele que ja passou por sua corporacào e foi o hornem
do povo, o alferes Tiradentes.

Partilho corn os senhores essa ernoçäo e desejo que essas pétalas sejam,
nas nossas rnemórias, a lembrança perrnanente de que é possivel acreditar
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na humanidade e em uma sociedade diferente desta que temos.

Aproveito hoje, tarnbérn, para falar de duas questoes pontuais. A prirneira
refere-se ao fato de termos protocolado hoje requerimento no seguinte teor. (-
L& requerimento em que solicita seja realizada reunião especial de protesto
contra a CPI do Poder Judiciàrio, patrocinada pelo Senado Federal, por
atentar contra a autonomia dos Poderes da Repüblica e portar interesses
escusos, como desviar as atençoes dos reais problemas nacionais e intimidar
urn Poder fundamental para o processo democrátuco.)

Não somos daqueles que cantam loas ao Poder Judiciáruo, pois existem
mazelas e problemas que são, de alguma forma, as mazelas e os problernas
do Estado brasileiro, concebido para ser urn Estado oligarquico, a servuço de
uma minoria. Sabernos que existe nepotismo nos Poderes Judiciàrio,
Legislativo e Executivo. 0 rnesmo acontece corn a corrupção, que existe em
todos Os Poderes. Continuarernos defendendo a reforma do Poder Judiciário.
E necessário que seja feita uma reforrna, que haja major transparéncia, que
JuIzes não sejam como deuses ou semideuses no Olimpo, distantes da
maioria da populacão. Achamos tambérn que o princlpio não pode ser sO a
visão positivista da hermenêutica processual, da hermenêutica do direito. De
maneira alguma. Hoje, devemos pensar que, muitas vezes, em nossa
sociedade, uma sociedade marcada por contradiçoes, por injusticas, direito e
justica não caminharn lado a lado, são coisas contraditOrias e dIspares entre
Si.

Entendemos que é necessário urn Judiciario mais transparente, que tenha
uma ouvidoria, a qua] o cidadão possa recorrer, urna agilidade maior no caso
de punicöes de algum desvio. Poderlamos falar tarnbém a respeito das
mazelas do Legislativo e do Executivo, levantando mais algumas questoes
sobre reformas e modificacöes. Nesta Casa, temos duas emendas. Uma
delas, corretarnente apresentada pelo companheiro AmbrOsio Pinto, que
propöe eleição direta para o Presidente do Tribunal de Justica, tern 0 nosso
apoio. Isso é democratizacâo, está dentro da linha de reforma do Poder.
Estamos lutando, ha quatro anos, pela unificação dos tribunais, porque não
se justifica, hoje, termos urn obsoleto Tribunal de Justiça Militar, em que cada
Juiz julga dois processos por mês. E urn tribunal caro, fruto do arbitrio e da
excecäo. Tarnbém não se justifica termos Alcada e Justica. Portanto, ternos
de caminhar para uma unificação de todas essas esferas.

Defendemos reformas no Poder Judiciário, mas näo podemos aceitar a
forma como esta sendo proposta a CPI do Judiciário. Em prirneiro lugar, trata-
se de uma CPI contra urn Poder, o que é inconstitucional, inibindo e
prejudicando a prOpria autonomia dos Poderes. Outro aspecto fundamental 6
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que essa CPI pretende ser urna cortina de fumaça sobre problernas maiores
que acontecem no Pals.

No entanto, não deixamos também de denunciar. Fiz uma denUncia, ha
alguns dias, desta tribuna, contra uma JuIza, que respondia pela cidade de
Tombos. Mantenho tudo o que disse, tanto que apresentei contra ela urna
denUncia na Corregedoria. 0 processo está tramitando. Não serão algumas
matérias ou noticias plantadas por Presidente de associação que me
intirnidarão e me farão recuar. Mas esse ato, de algurna forma, resgata a
necessidade de preservarmos o Poder Judiciário como fundamental para a
democracia.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte) * - Obrigado, Deputado Durval
Angelo. Gostaria de dizer que, ontem, não tive a oportunidade de
acompanhar, corn grande atenção, as solenidades de comemoração da
Semana da Inconfidéncia. No entanto, por meio do noticiário, tomel
conhecimento de alguns fatos, que me deixaram urn pouco surpreso. Vi que
algumas lideranças politicas nacionais estavam presentes, como o Vice-
Governador Newton Cardoso e o ex-Governador Orestes Quércia, que estava
muito ativo, muito atuante e corn muita visibilidade. Enfim, são homens que
tern serviços prestados ao Pals, serviços prestados aos brasileiros. Mas urna
noticia me deixou urn pouco intrigado. 0 ex-Governador de Pernambuco,
Miguel Arraes, que estava no palanque exatamente ao lado de Orestes
Quércia e Newton Cardoso, perdeu a carteira de dinheiro. Não sei se V. Exa.
soube dessa notIcia. Ele ficou rnuito arnolado, reclamando, insistenternente,
que a carteira havia sumido. Não sei se isso aconteceu em virtude de algurn
problema de desorganização, porque havia muita gente. Mas sel que o ex-
Governador Miguel Arraes estava posicionado ao lado dessas autoridades,
dessas grandes personalidades da vida püblica brasileira, como o ex-
Governador Orestes Quércia e o atual Vice-Governador Newton Cardoso, e a
sua carteira desapareceu. Era isso que gostaria de dizer para V. Exa.

o Deputado Durval Angelo - 0 que houve Ia foi urn encontro plural. Muitos
tucanos estiveram corn Eduardo Azeredo, inclusive o Prefeito da cidade, que
o apoiou. Foi a maror vaia que ele tornou. Havia também alguns tucanos
arrependidos. E nurn ato desses, plural, tudo é possivel. Havia tarnbém
pessoas que já foram do PFL, que apoiaram integrantes do PFL; então, nurn
ato tao pciblico corno esse, tudo pode acontecer, rnas a verdadeira carteira
pilhada, que estava na praça, era a dos servidores püblicos que ainda não
receberam o 130 salário, valor rnuito maior, talvez, do que o que estava na
carteira do ex-Governador Miguel Arraes. A verdadeira carteira que estava Ia
era a dos estudantes, que não tiveram a liberação do dinheiro do Fundo de
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Estabilizacão Fiscal, rnas a major carteira pilhada que eu e o Deputado João
Leite vimos Ia fol a cadeia p(iblica municipal - R$28.000.000,00 do Fundo
Penitenciário, no Governo anterior, foram desviados - e Ouro Preto ate hoje
nâo tern urna cadeia. Os presos ficam jogados em cadeias da região, porque
nao foi terminada a cadeia pUblica. Talvez, quern sabe, outras carteiras que
foram pilhadas poderiarn garantir o término da cadela pUblica de Ouro Preto.
Realmente, as preocupaçöes do Deputado - agradeco o aparte - são
corretissirnas. Temos de nos preocupar corn as carteiras pessoais que as
pessoas tern nos bolsos, mas corn as carteiras pUblicas, que são, rnuitas
vezes, de forma desavergonhada, subtraidas da rnaioria da populacão deste
Pals e de Minas Gerais... Concordo plenarnente corn o Deputado, sO que
temos de olhar as carteiras de forma rnuito mais arnpla.

0 Deputado Antonio Julio (em aparte) * - Deputado Durval Angelo, obrigado
pelo aparte. E apenas para retrucar o Deputado Am ilcar Martins. Se a carteira
do ex-Governador Miguel Arraes sumiu porque ele estava perto dos Srs.
Orestes Quércia e Newton Cardoso, quero dizer a ele que carteira major
sumiu da CEMIG. Essa é rnuito major do que a carteira do Sr. Miguel Arraes.
E corn essa que eles precisarn se preocupar e é sobre ela que estarnos
fazendo levantarnentos. Se ele tern dUvidas se o Orestes Quércia e o Newton
Cardoso são responsáveis pelo surniço da carteira do Sr. Miguel Arraes, que
faca o levantamento, como estarnos fazendo aqui, junto ao ex-Governador
Eduardo Azeredo e ao Sr. Walfrido dos Mares Guia. Isso, sim, é furtar a
carteira do povo mineiro.

o Deputado Agostinho Silveira (em aparte) - SO gostaria de aproveitar,
prezado Deputado, ja que o assunto é carteira, para dizer que tarnbérn tomei
conhecirnento de que desapareceu urna carteira corn US$1 .600.000,00 do ex-
Presidente do Banco Central, Sr. Chico Lopes, e esse diriheiro foi embora
para o exterior. E urna carteira que desapareceu corn dinheiro do povo
brasileiro.

o Deputado Durval Angelo - So para encerrar, Sr. Presidente, you me
retirar agora do Plenario, porque estou indo ao encontro da Inspetora, em
Minas, do Ministério da Justica, para entregar documentação, em fitas, a
respeito do serviço 145 da TELEMIG. Todos já estão acompanhando Os
trabalhos sobre esse serviço, que, além de lesar o consumidor, lesa também
o Estatuto da Crianca e do Adolescente, porque é hoje urn serviço de
incentivo a pedofilia e a prostituição, verdadeiro telessexo.

Quero registrar que o trabalho do PROCON da Assembléia e da equipe de
Taquigrafia desta Casa, bern como a assessoria dada pela equipe de
Seguranca, perrnitiu que tivéssemos urn material de qualidade, que gravarnos
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em nosso gabinete. Hoje, o Coordenador do PR000N da nossa Casa esteve
de manhâ, durante meia hora, corn o Ministro Renan Calheiros, e ele assumiu
o compromisso de que a Poilcia Federal já está no caso. E rnais urn servico
aqui da Casa. Vou agora ate a Dra. Riani, entregar a documentacao,
acreditando que essa é a função do Deputado: apaixonar-se pela causa,
apurar, mostrar servico, corno rnuitos dos senhores e das senhoras ja fazern
nesta Casa, no exercIcio do seu poder. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pirnenta * - Sr. Presidente, ilustres Deputados e

Deputadas, visitantes, irnprensa, senhoras e senhores, hoje, de manhä, tive a
satisfação de receber, em meu gabinete, alguns funcionários pUblicos do
Estado de Minas Gerais, que, acredito eu, devern tarnbém estar fazendo visita
a todos os gabinetes dos Deputados, trazendo deveras urn assunto que é
aflitivo, urn assunto urgente e que tern causado muita angüstia na grande
rnaioria dos funcionários do nosso Estado. Ao me procurarern, esses
funcionários fizerarn uma exposicäo que acho interessante. Na verdade, as
grandes reivindicaçoes do funcionalismo do nosso Estado, hoje, so poderäo
ser atendidas pelo Sr. Governador deste Estado, porque se prendern a vários
tOpicos, todos eles de iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais, tais
como o reajuste salarial, o pagarnento do 13 0 salário, a liberação de verbas
devidas ao funcionalisrno, que estão bloqueadas, a expectativa de dernissão
que paira também no nosso Estado. Mas, ao fazerern a colocaçao a este
Deputado e de urna rnaneira extensiva ao Poder Legislativo, achei
interessante, porque eles pedem, na verdade, que nOs, Deputados, que a
Mesa desta Casa e as comissães perrnanentes, de maneira especial a
Comissão de Adrninistração, possamos promover urn arnplo debate a respeito
das legalidades ou das ilegalidades corn relação a esses tOpicos levantados.
Eles nos disseram que já estão ingressando corn uma ação judicial,
solicitando a cobrança reajustada monetariarnente do décirno-terceiro.
Disserarn tambérn das ültirnas declaraçOes por parte do Governo. Alguns
Secretários sugeriram que o funcionalismo pudesse, ele prOprio, arranjar
recursos para o pagarnento do décirno-terceiro. Na verdade, ha rnuita
indefiniçao, na verdade, ha rnuita dificuldade e uma enorme falta de diálogo
entre o funcionalisrno e o Governo do Estado. Neste rnomento, querern que
nos, Deputados Estaduais, independentemente de qua[ partido ou posicão,
nós, do PSDB, do PFL e do PT, que tern uma grande tradição em trazer as
causas do funcionalismo em suas mãos e denfendê-las, custe o que custar,
do PMDB, de todos os partidos de sustentacão do Governo ou da Oposicão,
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levantemOS 0 debate. Entendo que essa solicitacão é legItirna, é devida, e
também nôs näo podernos, sirnplesrnente, ficar tomando conhecirnento
através da irnprensa de Minas Gerais de declaraçöes iguais a estas: "Se
vocês querern dinheiro, arranjern o dinheiro, que nOs pagarernos o décimo-
terceiro. Sou responsável pelo rneu décirno-terceiro, o do outro, que ele
arrume uma forma de pagar".

São declaracöes entremeadas de arneacas de exoneracão, de dispensa do
funcionalismO e de acatamento rigido da Lei Rita Camata, trazendo para 60%
O gasto corn o funcionalisrno no Estado.

Na verdade, Srs. Deputados, essa angustia e essa ansiedade se instalararn
no melo do funcionalismo pUblico do Estado de Minas Gerais. Não podemos
ficar de braços cruzados e assistir de camarote a esse ernbate entre
funcionárioS e Governo. Acho que esta Casa tern, sirn, a obrigação e a
responsabilidade, se não de interrnediar, pelo rnenos de promover urn amplo
debate, urn encontro mais aprofundado para que possamos dar respaldo a
esses funcionários que tern o direito de receber o que Ihes é devido. No
entanto, estarnos assistindo ao "disse-não-disse" e aos desencontros, tendo,
no caso, este Poder pelo rnenos a responsabilidade de interrnediar esse
diálogo.

ApOs o dia 21 de abril, que era urna data tao esperada pelo Governador
Itamar Franco, apOs as movirnentaçöes polIticas que ocorrerarn ontern, em
Ouro Preto, apOs a reunião de grupos de oposição ao Governo Federal, apôs
a posiçäo que foi tornada, tirando e roubando rnesmo as cornernoracOes da
nossa Inconfidência, que é urn feriado mineiro e nacional, acho que o
momento é de colocar os pés no chão e voltar as nossas vistas, tanto o Poder
Executivo quanto o Poder Legislativo, para Os problernas emergentes que
estamos enfrentando, nâo sO os do funcionalismo, mas tambérn os problemas
adrninistrativos, ou seja, o inIcio efetivo da administracão do Estado.

Estamos vendo, por exemplo, outros Estados sairem a frente de Minas
Gerais e conseguirem recursos para o PRODETUR, recursos para o
REFORSUS e recursos para trazer benefIcio e, de fato, adrninistrar as seus
Estados. Minas Gerais se encontra em situacão difIcil. Nós, da Oposicäo, não
queremos a ingovernabilidade do Estado. Que born seria se vIssernos os
bloqueios de Minas sendo liberados; que born seria se assistIssemoS ao
reinicio das obras do metro de Belo Horizonte; que born seria ver 0

prosseguimento das obras da Fernão Dias, que é urna obra rnuito irnportante;
corno seria born ver o reinIcio das obras que foram paralisadas e são tao
irnportantes para a Estado!

Querernos dizer ao funcionalisrno püblico do Estado que nenhum Deputado
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ou partido da Casa se furtará a engrossar esse movimento de intermediar o
diáiogo. Não se trata de missão apenas da Oposicào, também a é dos
partidos que dão sustentação ao Governo itamar Franco. Querernos dizer
ainda que vamos procurar a Comissão de Administraçäo PUblica da Casa e
promover urn amplo encontro, para que essa comissão, imbulda de seu
direito e de seu dever, possa dar inIcio efetivo ao diálogo que está encerrado,
que näo prospera, que näo caminha e que não anda, entre 0 funcionalismo e
0 Governo do Estado.

Terminando, Sr. Presidente, gostaria de fazer a leitura de urn currIculo de
urn dos rnaiores hornens do Norte de Minas, ex-Vereador e ex-Prefeito de
Montes Claros, infeiizmente falecido no dia 18 deste rnés de abril. (- Lê:)

"0 engenheiro Simeão Ribeiro Pires iniciou sua trajetória p01 Itica,
efetivamente, ao disputar o cargo de Prefeito de Montes Claros, em 1947.
Candidato em trés eieiçöes (1947, 1954 e 1958), elegeu-se em 3/10/58, corn
uma arrebatadora consagração popular. Definia-se, assim, a tradicão histórica
de que o mando politico de nossa cidade é cIclico, corn 0 revezamento
acontecendo em perlodos de aproximadamente 12 anos. Naquela ocasião,
por exemplo, retornava ao poder o Partido Republicano, derrotando a Partido
Social Democrático.

Eleito Vereador por trés rnandatos consecutivos, Simeão Ribeiro Pires
demonstrou, no exerciclo do cargo de Prefeito e de Vereador, a sua sOlida
confianca nas instituiçöes, a seu caloroso e proficuo amor a Montes Ciaros e
a sua profunda preocupacão corn as prabiemas de nossa região. De grande
relevância, ainda, foi a sua constante luta pela preservacäo do nosso
patrimônio histOrico. E importante relatar a sua luta, juntarnente corn outros
abnegados montes-clarenseS, pela preservacäo da Lapa Grande e da Lapa
Pintada, na procura de transforrnar aqueles sitios ecolôgicos em urn centro
turistico de irnportância no nosso rnunicIpio. Como Vereador, desde 1963,
participou do Piano Diretor de Montes Ciaros, tornando-se, em 1970, urn dos
rnais ativos questionadores da proposta de mudancas urbanhsticas, enviada a
Câmara pelo então Prefeito Antonio Lafetá Rabello. Alertava constantemente
as Governos Federal e Estadual para a implantaçâo de urn piano agressivo e
integrado, capaz de fixar, racionalrnente, as calonos da JaIba, nurn
curnprimento progressista e social daquelas terras devolutas.

Bataihou constantemente para que a Node de Minas fizesse parte do
Conseiho Deliberativo da SUDENE. Tentou trazer para nossa regiâo unidades
de industrializacão de ferro e manganês, extraidos no Node de Minas, corno
forma de diminuir as nossas caracterIsticas subdesenvolvidas. Acompanhou
persistentemente, desde as primeiros estudos, a irnptantaçãa da Barragem do
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Bico da Pedra, baluarte da redençâo agrIcoia do vale do Gorutuba, na
prOspera cidade de JanaCiba.

Ciente de que Montes Claros não seria nenhuma iiha de crescirnento dentro
da regiãa norte-mineira, Simeão Ribeiro regionalizou seu trabaiho legisiativo,
sobrepujando o atendirnento politico clientelista, legando aos legisladores que
a sucederam urn exempio de ética, competéncia, honestidade e espIrito
democrático".

Ficam as nossas homenagens, em meu nome, em norne dos demais
Deputados votados em Montes Ciaros e no Node de Minas e, par que näo,
em name desta Casa Legislativa, a urna pessoa que usou de todo a seu
potencial, de todo a seu conhecimento, para trazer o desenvoivirnento a uma
regiàa que, na época, era apenas iembrada nos perIodos eleitorais.

A familia do Dr. Simeäo Ribeiro Pires, a sua esposa, D. Terezinha, aos seus
irrnãas, seus flihos, a ciasse poiltica de Montes Ciaros, aos engenheiros de
Mantes Ciaros e a sociedade daquela cidade, a nossa hornenagem, a
homenagem do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais ao homem que
reaiizou, ao homern que fez, ao hornern que ajudou a construir a histôria de
Montes Ciaras, a desenvolver aqueia região e a rnostrar que o Node de Minas
é uma regiâa rica, que precisa de investimentos, que tern urn passado de
lutas desde 1945 e que esse passada hoje se traduz na sua pujança, no seu
desenvolvimento e no seu pragresso. Saudades do nosso grande amigo, Dr.
Sirneäo Ribeiro, saudades deste Deputado, saudades do povo de Montes
Claros. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Pettersen.
0 Deputada Paulo Pettersen * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvirnos

atentamente aqui nesta tarde e neste Pienária as intervençOes e colocacOes
dos nossos calegas, alguns cam responsabilidade, autros corn rnoiecagern.
Nâo podernas perrnitir nem confundir urn momento civico e histOrico corno foi
o dia de ontem, näo apenas para Minas, rnas para este Brasil inteiro. Ontem,
sim, sentirnas a arguiho e a emocâo de compartiihar corn o pova sern a
cardäo de isalamento, sern qualquer brutalidade, que sernpre foi cometida
contra a pova na praça de Ouro Preto. E ontem, deveras, foi urna convivência
de liberdade, porque confundIamas as autaridades corn o povo, nurna
convivéncia e desprendimenta jarnais vista em nossa histOria ha várias
décadas.

Ouro Preto, no dia 21, era a referéncia das rnaiores brutalidades ocorridas
naqueia praça. Em governos anteriores, a discordância näa era respeitada, e
Ia assistimas a praticamente tados os segmentos da sociedade, coma as
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sem-terras, numa convivêncja pacIfica, misturados corn a Policia Militar, corn
todas as autoridades, na major harmonia e independência que já houve em
nosso Estado, como aconteceu em Ouro Preto ontem, no dia 21. E o que
rnais me admira é quando parlamentares de alto nivel, corn sua inteligéncia,
tentam denegrir urna iniciativa das mats corretas, uma iniciativa civica,
principalmente e sobretudo compartilhada corn a Assembléia Legislativa do
nosso Estado. Respeitamos o ponto de vista e o "jus esperneandi" da
Oposição, mas não pode ela nunca confundir uma data memorável e
inquestionável, que merece o respeito de todos nós aqui desta Casa. E muito
born lembrar: aqueles que näo puderarn ir Ia, mas mesmo dentro de suas
casas ouvirarn o discurso do nosso Governador, o discurso de Miguel Arraes,
o discurso de Lula e de todas as outras lideranças que Ia tiveram
oportunidade de fazer uso da palavra, viram que all estava a preocupaçâo,
uma reivindicação da qual nunca poderernos abrir mao. Não é porque temos
que terminar a 381 ou porque temos que dar continuaçao a outras obras de
importância no nosso Estado que nos curvaremos perante a poder federal,
para que ele continue nos pisoteando, desrespeitando a soberania do nosso
Estado. Näo é em troca disso que vai conseguir algurna coisa do povo de
Minas, sob a liderança de Itamar Franco.

0 que queremos e ser respeitados e que a povo de Minas tambérn seja
respeitado. Do contrário, não concluiremos as obras que foram rnencionadas
aqui por urn parlamentar nosso amigo. Estamos preocupados é corn a
concretizaçao dos nossos ideais, corn o nosso comprornetimento corn as
segmentos da sociedade e corn as carnadas mais desprotegidas dessa
sociedade. E disso que precisarnos: de reflexäo e de saber discernir. Não
será por causa de urn convênio ou de urn investirnento que abriremos mao de
nossa soberania. Mesmo que fosse a troco de muitas 381. Se ela tiver que
sair, que saia, e será urn orgulho para o povo do nosso Estado, mas nâo pela
arrogância impiedosa e pelo atrevimento do Presidente da RepUblica, que
está sempre investindo contra o nosso Estado, que sempre ajudou a
Federaçao nos rnomentos rnais dificeis da nossa histOria.

La, em Ouro Preto, tivemos oportunidade de ouvir o nosso Governador e
ex-Presidente ltamar Franco dar a seu recado, o seu alerta, mais uma vez, ao
povo deste Pals. Nossa independência fal conquistada corn sacrificio,
lágrimas e sangue. Näo esrnoreceremos nem recuaremos, porque temos que
estar, incontestavelrnente, em defesa dos propOsitos do nosso povo e de
nossa sociedade. Nâo iremos seguir as trilhas do toma-aqui-e-dá-lá. Hoje,
quem governa o Estado é urn hornern que tern estatura e mãos limpas, urn
homem que tern servido ao Estado e ao Pals, urn fllho dessas montanhas. E
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sua sabedoria, inteligéncia e honradez irão prevalecer sempre. Ele jamais
trocará isso por rneia düzia de tostöes ou rneia düzia de obras do Governo
Federal.

Esse é a homem que fará corn que Minas seja respeitada no cenário
nacional. E o nosso Governador, e ele saiu das urnas corn urna vitOria
esmagadora, porque é urn hornem de bern, honrado, humilde e simples. Näo
pademos confundir essas coisas. Precisarnas de urn homern corn esse perfll,
corn essas caracterIsticas na politica nacional. Hoje, incontestavelmente,
ternos aqui urn estadista, a Dr. Itamar Franco. Tenho a certeza de que a
recado que ele deu ontern em Ouro Preto terá repercussöes profundas em
toda a sociedade do Pals. Temos que fazer corn que a Presidente da
Repüblica modifique e busque alternativas para a sua pal itica econômica, que
faz a empabrecimento do nosso Pals e que tern causado esse desernprego
jarnais visto em nossa história. Não podemas continuar batendo pairnas para
a Sr. Fernando Henrique Cardoso em troca de obras em Minas Gerais. Hoje a
histãria é outra. Hoje temos urn governo que tern pulso e autoridade, e näo
urn governo fraco como houve no passado, urn governo esmorecido, sem
pulso, que sernpre estava de joelhos para a Planalto, que sernpre irnpunha as
condiçöes goela abaixo do povo rnineiro.

Não será assirn que a Sr. Fernando Henrique Cardoso conseguirá obrigar o
Governo de Minas a se embrenhar na privatizaçao. Isso foi muito bern falado
por Itarnar Franca: "NOs nâo aceitamos privatizaçöes em Minas,
principalrnente de nossas hidrelétricas". E par isso que temos que, na vida
pUblica, escorar-nos nessa vanguarda, para resistir corn dignidade e ser
respeitados agora e no futuro.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Colega Deputado Paulo
Pettersen, quero cumprimentá-lo. Concordo plenarnente corn a sua fala.
Sabernos que a Pals precisa tomar nova rurno. Nâo querernos esse prajeto
neoliberal do Presidente Fernando Henrique, que causa desemprega e rnorte
neste Pals. Ontem houve urn fato realrnente vitorioso para a povo rnineiro,
quando a populaçao manifestou a sua indignaçao corn esses rumos.
Compete a nós, junta corn a povo rnineiro organizado, nessa dernocracia
direta que pudemas perceber antem, sornando a presença dos parlamentares
e tantas Iideranças do Pals inteiro, dizer que a voz de Minas se levanta e diz
para a Brasil que querernos uma mudança urgente e radical.

No dia de hoje, comemorarnos 499 anos do nosso Pals. Sera que ele foi
descaberto ou invadido? Quantos Indios foram exterminados? Hoje a histOria
continua. Cabe a nós escrevê-la de maneira diferente. Então está aqui a
nosso camprornisso. As forças unidas querern urn cornprarnissa corn a povo
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mineiro, corn a Governador Itamar Franco, corn todos as mavimentos
arganizados. Aqui em Bela Horizonte temos 400 pessoas ligadas as ONGs e
contra a AIDS, que está no contexto também de toda essa problemática que
vivernos. No Pals inteiro, mais de 145 mil pessoas manifestaram essa
doença, que faz parte dos frutos desse projeto neoliberal que repudiamos.
Está aqul a nossa compromjsso de juntos lutarmos para construir a Pátria
corn que sonhamos, corn justiça social, liberdade e igualdade.

o Deputado Paulo Pettersen - Você foi muito feliz na sua fala, porque, vocé
sabe muito bern, a maioria dos paises europeus está buscando novas
alternativas. 0 nasso Pals já pagou caro para saber a que é a politica do
neoliberalismo, transferindo nossas ri q uezas para fora, corn urn alto mndice de
desemprego em nosso Estado e no Pals, vendendo as nossas riquezas
adquiridas corn sacrificlo e trabalho. Hoje as vemos fluir entre as nossos
dedos para a capital externo. Que beneficios fez esse Presidente da
RepUblica ate agora nos seus quatro anos de gaverno no Pals?

o setor produtivo está todo comprometido o êxodo rural está cada vez
mais acentuado. Ninguem ye isso? NOs, que ternos origem na zona rural, no
interior, sentimos a vazio em que estão se transfarrnando, a passos largos,
essas concentraçoes urbanas. Para competireni corn a qué? Corn as altos
indices de desernprego. Essa é a politica neoliberal.

Graças a Deus temos as Iideranças de esquerda, temos a Governador
Itamar Franca, para ser, coma está sendo, a resisténcia a favor da sociedade,
a favor do setor produtivo, a favor dos trabalhadores, para que possam tirar
este Pals das amarras, para que possarnos trabalhar para a nosso prOprio
povo e não a serviço do capital externo e do capital volátil, que sO vern aqui
colher frutos sem adubar. As nossas lavouras e indOstrias, para praduzirem,
tern que arcar corn as juras altos.

Brizola diz que a Presidente tern de renunciar. Concordo corn ele, sirn. Par
que não? Não é adrnissivej ele continuar insistindo nessa poiltica que está
nos levando ao caos. Quando a nosso Governador, autenticamente
carajosamente coloca-se para confrontar essas idéias e esses gestos
contra prod ucentes a sociedade nacional, querem linchar Itarnar Franca. Mas
a Presidente não tern a peso e a moral do nossa Governador, não tern a
consciência civica e social do nossa Governador. Se fosse ele congruente
corn as idéias desse Presidente, estaria sendo o Gavernador mais bajulada
do Pals, e Minas teria tudo. Mas as idéias do Presidente não são em defesa
do social, em defesa da produção e em defesa do trabaihador.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado José Alves viana.
o Deputado José Alves Viana - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, membros
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da imprensa, este pronunciarnento era para ter sido feito anteontern; coma
não fol possivel, nós a faremos em 5 minutos. Gastaria de falar, rapidarnente,
sabre a dia 19 de abril, Dia do fndio.

Os direitas humanos já eram violados ha muita tempo, no nosso Pals. Os
primeiros donos da terra, quanda Cabral descobriu a Brash, ha quase 500
anos, existiam no Pals em urn nümero calculado de, mais ou menas, 6
milhöes. Hoje são poucos rnilhares, vitimas das conquistas e lutas travadas
pelos invasares ao longo do tempo. Ninguém ou paucas as consideram
irmãos. Par isso, presto urna simples hornenagem a essa raga indigena,
singela raca brasileira. A exploracãa, as massacres e a vialência contra as
mais simples, as mais fracas, já constam da nossa histOria ha rnuito tempo.
Houve canquista? Parabéns a raga quase totalmente dizirnada chamada
indigena! Salvem a India brasileira!

Dia 21 de abril - Dia da Inconfidéncia: quero também relembrar esta data de
grande significada para nOs mineiras e para todos as brasileiros. Ha muitos
anos, muitos mineiras se arriscararn, sofreram e ate marreram par urn Brash
independente, par uma vida meihar para todas. Ontem, 21 de abril, foi dia de
reflexão. Devernos refletir: estamas fazendo alga de valor ou de impartãncia
pela independéncia do Brasil, par uma vida mais digna para a nosso pova, ou
estamas arnissos, conforrnadas au acovardados corn tudo e cam todas as
absurdos que vêm fazendo, calocando a Brasil e nOs, brasileiras, cada vez
mais dependentes do capital estrangeira, do FM! e das especulacöes
criminosas, que roubam nossa soberania e nossa independéncia? Quantas
vezes ainda, meu Deus, nOs temas au teremos que dar a grita pela
independëncia? Quantos vãa continuar morrendo par causa de uma
assistência a saUde desumana e indigna, coma é tratada no nosso Pals?
Minas, ontem, navamente, deu urn grito alto pela sua independência e
tambérn do Brasil. Em Ouro Preto, patrimOnia da humanidade, a voz de Minas
ecaou. E desejo que nãa caia a balsa de valores de lugar nenhum, muita
menos que a real seja desvalorizada ou caisa parecida, mas quero e airneja,
de caração, que se olhe cam dignidade e respeita para nasso Estado e nossa
gente. Quera urna Minas altaneira, bravia, idealista, pragressista e cada vez
mais esperançasa de liberdade.

Dia 22 de abril - Descobrimenta do Brasil: ó, meu Brash, muita me orgulho
de ser brasileiro, mas perturba-me ye-la deitada eternarnente em berço
espléndido, diante de urna situaçãa vii, de submissãa, de dividas
astranômhcas, de corrupçãa disserninada. Eu fico a pensar em que pals nOs
estamos. Que pals é este? Tomei conhecimento, Srs. Deputadas e queridas
Deputadas, e pasmern: urn aviãa da Forca Aérea Brashieira - FAB -, saindo do



W-1

0
C

E

0

690
Rio de Janeiro para Mallorca, na Espanha, ia levando 35kg de cocalna. Será
que fomos descobertos ha 500 anos? Näo posso entender, o Exército
brasileiro, responsável pelo patruiharnento e pela defesa do nosso territOrio e
da nossa soberania, responsável pela guarda da sociedade e por sua
protecâo contra a presença e abuso dos traficantes, fazendo tráfico?

E eu sei que o Brasil tern jeito! Basta termos vergonha e cada urn fazer o
seu papel corn dignidade. Precisamos de justica, de caráter, de valores
morais e éticos, de responsabilidade. Precisamos ter amor para corn esta
terra "amada"!

Quantos questionamentos, quantas dUvidas, quantas incertezas... Meu
Brasil, eu quero urn futuro melhor para você e para os meus flihos. Parabéns!
Que ate os 500 anos vocé se descubra ou seja descoberto para todos nós!

Dia 10 de maio - Dia do Trabalho: salário mInimo hoje - R$130,00. Faltam
nove dias para sair o novo salário minimo e misero. Ouvi falar em urn
aurnento de R$8,00 ou, no rnáximo, R$10,00. Dizem que, se aumentar mais,
a previdência social afundará ainda mais. E o trabalhador? E os pais de
famulia? E a famIlia, como é que fica? Não vai afundar ainda mais? Por que o
Congresso Nacional não acha urna maneira de desvincular as obrigaçöes
trabaihistas do salário mmnimo da previdência social, para dar urn aurnento urn
pouco maior? Que fosse, pelo menos, R$20,00, que nâo é nada, mas é urn
pouco mais. 0 Brasil so será grande na medida da grandeza do seu povo. Eu
fico mudo diante de tanto absurdo e desumanidade. Que Deus abençoe e
proteja o nosso trabalhador!

Termino o meu pronunciamento, dizendo que, em todas essas datas, muito
pouco ou praticamente nada temos a comernorar. Tristeza pelo exterminio,
pela exploraçao e pelo desrespeito ao Indio. A luta dos inconfidentes continua
em defesa da nossa soberania ate hoje. 0 Brasil foi descoberto ou foi
invadido?

Será que podemos fazer festa no Dia do Trabaihador?
Srs. Deputados e Deputadas, que cada urn reflita e tire suas conclusöes,

mas que todos tenham consciência plena da grande responsabilidade que
recai sobre todos nós. Nào podemos decepcionar rnais o nosso povo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença
0 Sr. Presidente - E corn prazer que esta Presidéncia registra a presença,

nesta Casa, do Deputado Federal Nilmário Miranda, do PT, e, ao mesmo
tempo, apresenta-Ihe as nossas boas-vindas.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase
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Abertura de InscricOes

0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia
passa 2 a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicacoes da Presidência e de Deputados e a
apreciaco de pareceres e de requerimentos. Estào abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2 1 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexacäo do Projeto de Lei n° 184/99, do Deputado Ronaldo
Canabrava, ao Projeto de Lei n° 142/99, da Deputada Maria José Haueisen,
por guardarern semelhanca entre Si.

Sala das Reuniöes, 22 de abril de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente, nas funcöes de Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexaçäo do Projeto de Lei n o 237/99, do Deputado Wanderley
Avila, ao Projeto de Lei n° 75/99, do Deputado Rogério Correia, por
guardarem identidade entre si.

Sala das Reuniöes, 22 de abril de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, nas funcOes de Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexacão do Projeto de Lei n o 156/99, do Deputado Ermano
Batista, ao Projeto de Lei n o 51/99, do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira,
urna vez que a rnatéria tratada no segundo projeto apresentado guarda
semelhança corn o art. 40 do projeto recebido anteriormente.

Sala das Reuniöes, 22 de abril de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, nas funcOes de Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do inciso XU do art. 82 do Regimento Interno,

indefere requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a
anexação do Projeto de Lei n° 85/99, do Deputado Hely TarquInio, ao Projeto
de Lei no 66/99, do Deputado Bilac Pinto, por entender que as matérias neles
contidas não guardam nenhuma identidade nem sernelhança entre si. Corn
efeito, o Projeto de Lei n o 66/99 tern como escopo a concessão de incentivo
fiscal as pessoas jurIdicas que ampararern entidades püblicas que atuam nas
areas da saüde, da educação e da assistência social no Estado. 0 Projeto de
Lei no 85/99, por sua vez, autoriza o Poder Executivo a transferir a entidades
civis sern fins lucrativos a gestào de unidades ptiblicas de saüde. Assirn
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sendo, a Presidência näo vislumbra a existência dos pressupostos contidos
no § 20 do art. 173 do Regimento Interno e indefere o requerimento.

Sala das Reuniães, 22 de abril de 1999.
José Braga, 1 0-Vice-Presidente, nas funçoes de Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, no uso da atribuicão que Ihe confere o inciso II do art. 83 do

Regimento Interno e considerando que a art. 111, § 2°, do Diploma
Regimental dispöe: "Art. 111 - .....

§ 20 - 0 Presidente da Assembiéia nao receberá requerimento de
constituicão de comissão especial que tenha por objeto matéria afeta a
comissão permanente ou a Mesa da Assembléia", deixa de receber
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues em que solicita seja constitulda
comissão especial para proceder a estudos sobre a desempenho dos
municIpios emancipados pela Lei n° 12.030, de 21/12195, por tratar de matéria
afeta a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizacão, conforme o
estabelecido no art. 102, inciso II, ailneas "a", "b' e "c', do Regimento Interno,
o qua[ estipuia: "Art. 102 - São matérias de competência das comissöes
permanentes, observado o disposto no art. 100, especificamente:

II - da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizacão:

a) a divisão administrativa e judiciária;
b) a criacão, a incorporacão, a fusão e a desmembramento de municipios e

a aiteracão de limites e topônimos municipais;
c) as normas gerais de criacão, organizacão e supressão de distrito.".
Sala das Reuniöes, 22 de abril de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, nas funcöes de Presidente.

Designacão de Comissöes
0 Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no

Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre o Endividamento do Estado.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Wanderley
Avila; pelo PMDB: efetivo - Deputado Paulo Pettersen; suplente - Deputado
Antonio Julio; pelo PFL: efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado
Sebastião Navarro Vieira; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara;
supiente - Deputado Rogerio Correia; pelo PSB: efetivo - Deputado Eduardo
Hermeto; suplente - Deputado Edson Rezende. Designo. A Area de Apoio as
ComissOes.

Leitura de Comunicacöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçôes
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apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Saüde - aprovacão, na 5'
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 35/99, do Deputado Eduardo
Brandão; e dos Requerimentos n°s 143/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
155 e 178/99, da Deputada Maria Olivia; 160/99, da Comissäo de Poiltica
Agropecuãria; e 179/99, do Deputado Mauro Lobo; de Fiscalizacão Financeira
- aprovacão, na 71 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 133/99, do
Deputado Ermano Batista; e 158, 161 e 165/99, da Comissão de Poiltica
Agropecuária; e do Trabaiho - aprovação, na 7a Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n°s 60/99, do Deputado João Leite; e 83/99, do Deputado
Sebastião Costa; e dos Requerimentos n°s 121/99, do Deputado João Batista
de Oliveira; e 173 a 177/99, dessa Comissão. (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que não ha

parlamentares no Plenário e que poderlamos, de piano, encerrar a reunião.
Então, solicito a V. Exa., por gentileza, que encerre, de piano, a reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 23, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA ga REUNIAO DE DEBATES, EM 23/4/99
Presidência dos Deputados Durval Angelo, Fábio Avelar e Jorge Eduardo de

Oliveira
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -

Correspondéncia: Mensagem n° 20/99, do Governador do Estado (encaminha
o Projeto de Lei no 255/99) - b0fIcios e cartäo - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de Proposicöes: Projeto de Lei n o 254/99 - Requeimento no
248/99 - Comunicacães: Comunicaçöes da Comissão de Direitos Humanos e
do Deputado Wanderley Avila (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados João Leite, Marco Regis, Elbe Brandão e Paulo Pettersen -
Parte: Abertura de Inscriçöes - Leitura de Comunicaçães - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Paulo Pettersen, João Leite, Marcia
Kangussu, Marco Regis, Paulo Pettersen, Marcia Kangussu e Paulo
Pettersen - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
José Braga - Durval Angela - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Alberto Pinto

Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Antonio Genaro - Cabo
Morais - Chico Rafael - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano Batista -
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Fábio Avelar - Ivo José - Joào Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Paulo Pettersen - Sargento Rodrigues - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hl5rnin, 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 trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado João Leite, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes.
Correspondência

- 0 Deputado Fábio Avelar, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N O 20/99*
Belo Horizonte, 14 de abril de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exarne e

manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei
que extingue a autarquia Agencia Estadual de Serviços Püblicos de Minas
Gerais - ARSEMG - e os Escritórios de Representação do Governo do Estado
de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro e dá outras providéncias.

A autarquia Agência Estadual de Servicos Püblicos de Minas Gerais, de
recente criação pela Lei no 12.999, de 31 de juiho de 1998, não foi
formalmente instalada e tampouco providos os cargos de provimento em
comissão de Conselheiros e os que compöem a estrutura básica a que se
refere a Lei no 10.623, de 16 de janeiro de 1992, recomendando, por isso
mesmo e tendo em vista as graves dificuldades do erário estadual, que a sua
extincão se inclua entre as medidas emergenciais do meu Governo de
reduçao da estrutura de organização administrativa do Poder Executivo.

De outro passo, dentro da mesma politica de contenção, extinguem-se
também os Escritórios de Representaçao do Governo do Estado de Minas
Gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro, permanecendo tao-s6 o de
Brasilia.

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceiência a manifestação
do meu elevado apreço e especial consideração.
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ltamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJ ETO DE LEI N o 255/99
Extingue a autarquia Agéncia Estadual de Regulação de Serviços Pt:ibticos

de Minas Gerais - ARSEMG - e os EscritOrios de Representacão do Governo
do Estado de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro e dá outras
providências.

Art. 1 0 - Fica extinta a autarquia Agenda Estadual de Regulacão de
Servicos Pblicos de Minas Gerais - ARSEMG -' criada pela Lei no 12.999, de
31 de julho de 1998, e integrante, por vinculacão, da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçâo Gera].

Art. 20 - Ficam extintos os Orgãos autOnomos Escritôrios de Representacão
do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro,
previstos na Lei no 9.958, de 25 de outubro de 1989, e no artigo 4 0 da Lei no
10.637, de 16 de janeiro de 1992, e integrantes, por subordinacão, da
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicacão Social.

Art. 30 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão:
- previstos nos Anexos I e Ill, a que se referem os artigos 20 e 21 da Lei no

12.999, de 31 dejulhode 1998;
II - dos Quadros Especiais dos EscritOrios de Representacão do Governo

do Estado de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro, constantes no
Anexo I-C do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994.

§ 1 1 - Os cargos extintos no inciso II deste artigo, observado o disposto no
Decreto no 37.711, de 19 de dezembro de 1995, serão identificados nos
termos do artigo 13 da Lei no 12.159, de 27 de maio de 1996, procedendo-se
a relotacão dos servidores.

§ 2° - 0 servidor cedido aos ôrgãos extintos no artigo 2 0 desta lei deverá
retornar a repartição de origem.

Art. 4° - Os recursos orçamentários, financeiros e patrimonials alocados aos
órgäos e entidades extintos nesta lei serão identificados pelas Secretarias de
Estado do Planejamento e Coordenacão Gera], Fazenda e Recursos
Humanos e Adrninistração e sua destinacão, definida em decreto.

Art. 50 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social os contratos, convênios, acordos e outras modalidades
de ajustes celebrados pelos Orgãos extintos no artigo 2° desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçöes em contrário, especialmente as ailneas

"c' e "d" do inciso I do artigo 50 da Lei no 12.169, de 29 de maio de 1996, e a
Lei no 12.999, de 31 de juiho de 1998."

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Administração
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PCibljca e de F:scalizacão Finance ira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFCJOs

Do Sr. Antonio Norninando Diniz Fliho, Presidente da Assembleja
Legislativa do Estado da Paraiba, solicitando a cessão de instrutor da Escola
do Legislativo para ministrar curso de Técnica Legislativa aos servidores da
referjda Assembléja

o Sr. AntOnio Nominando Diniz Fiiho, Presidente da Assembléja Legislativa
do Estado da Paraiba, informando que fol aprovado o Requerirnento no
644/99, do Deputado Sargento Denis, o qual solicita seja consignado nos
anais dessa Casa voto de aplauso do Governador do Estado de Minas
Gerais, pela anistia aos militares envolvidos no movimento de junho de 1997.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 182199.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, encarninhando o
anteprojeto de lei de conso!idaçao da legislaçao das telecornunicacoes (- A
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Hello Salvador Areas, Secretário Adjunto da Saüde, informando que
foi criada comissão composta de representantes de vários Orgãos destinada a
discutir a matéria objeto do Projeto de Lei n o 58/99, do Deputado João Leite.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei no 58/99.)

Dos Srs. Adonias Correa da Costa, Presidente do CRF de Mato Grosso, e
Francisco Edson Pereira, Presiderite do CRF do Ceará, rnanifestancjo apolo a
realização do seminário legislativo sobre poiltica de assisténcia farmacêutica
no Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de Defesa do Consumidor)

CARTAQ
Do Sr. ElpIdio Donizettj Nunes, Presidente da AMAGIS, agradecendo o

envio das !nformaçoes Prévias n o
s 38 e 51/99.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposiçoes

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - 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 proposiçoes:
PROJ ETO DE LEI N o 254/99

Dispoe sobre o Sistema MIdia Onibus no transporte coletivo intermunicipal
de Minas Gerais.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituIdo o Sistema Midia Onibus, destinado a arrecadar
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recursos, por meio da exploraçäo publicitária nos velculos de transporte
coletivo intermunicipal, para o financiamento das gratuidades concedidas aos
usuários.

§ 1 0 - 0 sistema instituldo por esta lei será gerenciado pelo Departamento
de Estradas de Rodagem - DER-MG.

§ 20 - 0 disposto nesse artigo não se aplica aos Onibus que interligam os
municipios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 20 - A receita liquida proveniente do Sistema MIdia Onibus será
depositada em conta especIfica para compensação tarifária, como fonte de
financiamento das gratuidades.

§ 1 0 - Os veiculos aos quais se aplica o disposto nesta lei serão providos
corn mecanismos eletrOnicos de controle de bithetagem para apuraçäo
semestral do nümero de gratuidades concedidas.

§ 20 - Competira ao DER-MG a aprovaçâo dos critérios e demonstrativos de
apuração da receita liquida do Sistema Midia Onibus.

Art. 30 - Os espacos não comercializados dos velculos poderão ser
utilizados corn mensagens institucionais de interesse da administração
estadual, mediante autorizacão do DER-MG, ate o lirnite de dez por cento da
area reservada a publicidade.

Art. 40 - Fica criada a Taxa de Fiscalizaçäo de AnUncios, para custear as
despesas corn a atividade de fiscalização da utilizacäo de espacos nos Onibus
intermunicipais, a ser paga pelo anunciante.

§ 1 0 - A taxa de que trata este artigo não se aplica a:
- anCincio destinado a fins patriOticos ou de utilidade püblica veiculado por

Orgão estadual;
II - anüncio considerado pelo Estado como de elevado interesse da

a comunidade.
§ 20 - 0 valor da taxa será calculado tomando-se por base a area a ser

utilizada e a periodicidade do anüncio, na forma a ser definida pelo DER-MG.
Art. 51 - 0 DER-MG estabelecerá as normas e procedimentos necessários

ao cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 22 de abril de 1999.
Maria Olivia
Justificaçao: A gratuidade do transporte para os deficientes, os idosos e Os

demais merecedores desse beneficio tern apoio constitucional e legal no
sistema jurIdico nacional. Qualquer campo inexplorado de recursos que
venha a aumentar as disponibilidades para embasar essa relaçâo sob a Otica
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A publicidade, por sua vez, é uma atividade que se expande a cada dia,
trazendo, modernamente aspectos de interesse püblico, ao difundir produtos
e técnicas de forma agradável e, no caso em análise, indeperidente de
esforços por parte dos usuários do transporte interniunicipal.

Considerarnos finalmente, que a inserçâo dos recursos advindos das taxas,
a serern auferidos pela administraçao pUblica, junto as demais verbas que
cornpöern as tarifas cobradas pelo transporte püblico poderá, afinal, redundar
em reduçao dos preços das passagens para Os usuários.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justiça, de Transporte e de
Fiscalizaçao Firianceira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

REQ UERI MENTOS
N° 248/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo

20 Governador do Estado, corn vistas a construçâo de urna ponte sobre o rio
Verde Grande, no Municipio de Jaiba. (- A Cornissäo de Transporte.)

Comu n icaçöes
- Sao também encaminhadas a Mesa cornunicaçoes da Cornissão de

Direitos Hurnanos e do Deputado Wanderley Avila (2).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Joào Leite.
O Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de tratar

de dois assuntos. Apesar da generosidade do Presidente que iniciou esta
sessão, o Deputado Durval Angelo, näo you necessitar de uma hora, mas
gostaria de tratar de dois assuntos importantes. Na prOxirna segunda-feira,
teremos a oportunidade de ir a Brasilia para tratar de uma questao que
consideramos muito importante. E a questâo da nacao maxacali. Os indios
maxacalis tiveram, ha muito tempo atrás, as suas terras tituladas pela
RURALMINAS e destinadas a 12 fazendejros. Suas terras foram cortadas ao
meio para a colocaçao desses fazendeiros. Agora, temos quase uma decisâo
final para que, no dia 5/5/99, sejam retirados os fazendeiros, corn o
recebimento de indenização pelas suas benfeitorias, já que ocuparam as
terras de boa-f6. Foi o Estado que, oficlairnente, titulou esses fazendeiros.

Então, nesse dia, vai acontecer a retirada desses fazendeiros. E nossa ida
a Brasilia deve-se justamente a uma questào muito importante: estaremos
corn o Ministro da Justiça justamente para garantir que nào faltem recursos
nesse dia, para a retirada dos fazendeiros e para que eles recebam pelas
suas benfeitorias. Estarernos, tarnbém, no Supremo Tribunal, levando nossa
preocupaçao a seus Juizes, já que nao podemos rnais prorrogar a retirada
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dos fazendeiroS. Tudo já foi feito para que eles também tenharn as suas
terras. Isso já foi tratado junto 20 INCRA, que está adquirindo três fazendas,
na regiào, para sua colocação e assentamento.

portanto, e muito importante para nos essa Ida a Brasilia, para pedir que
näo haja mais perda de tempo nessa retirada, por causa da situacão
psicológica em que se encontra a nação maxacali. Esse povo conta, hoje,
apenas 800 Indios. Ele mantém a sua cultura. Dez indios, mais ou menos,
falam muito mal 0 português. Precisamos, então, para a saüde dessa nação,
que ela tenha a posse completa de sua terra.

Gostaria, também, de tratar de outra coisa muito irnportante. NOs temos
tido, pela imprensa, a informacão de que o Secretário de Estado da
Seguranca Püblica tern a intenção de construir urn "cadeiäo" em Belo
Horizonte. Eu gostaria de lançar a campanha Não 20 "Cadeião" de Belo
Horizonte. Faço isso por vários motivos importantes. Quero falar sobre eles
aqui. Primeiro, porque a intenção do Secretário vai de encontro a prOpria
legislacäo atual, aprovada pela Assernbléia Legislativa.

A principio, disse o Sr. Secretário que pretendia fazer em Belo Horizonte
uma cadeia para 600 presos. Não concordamos sem antes analisar o aspecto
da legislacäo, o aspecto da seguranca e ate o das condiçöes para o
cumprimento de pena. Considerarnos isso impossivel, porque näo vemos em
Belo Horizonte, hoje, devido ao adensamento da cidade, urn local em
condiçöes de receber uma cadeia que possa abrigar 600 presos. Isso porque
já temos várias unidades prisionais inadequadas. Citaria como exemplo a
Divisäo de Tóxicos, que se encontra ao ]ado de dois colégios. Apesar de ter
sido inaugurada em 1995, já foi palco de, pelo menos, quatro rebeliöes corn
fugas. Os rnuros dessa unidade prisional fazem limite corn residências. Então,
vemos em Belo Horizonte uma total falta de condiçöes para se construir uma
cadeia pUblica. Corn o adensamento da cidade, essa cadeia geraria urn risco
muito grande. Ainda mais corn esse nürnero de presos. Vou continuar
tratando dessa questâo, mas estou preocupado, como a Deputada Elbe
Brandão, que, sabemos, já vem acompanhando essa questâo nào apenas de
Belo Horizonte, mas, especialmente, no Norte de Minas. Corn muito prazer,
concedo urn aparte a Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandäo (ern aparte)* - Obrigada, Deputado João Leite.
Nurn momento muito oportuno, V.Exa. traz a discussão temas como esse
cadeiäo para Belo Horizonte, corn uma tentativa, que espero seja frustrada,
do Secretario de Justiça, meu conterrâneo, Luiz Tadeu Leite, que poderia
buscar o entendirnento, o conhecimento da lei, as novas diretrizes que são
traçadas e entender que esse rnodelo megalomanlaco - de que V. Exa. me
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falou ontem e que achei extremamente interessante, de depOsitos humanos -
e urn modejo utrapassado Ele está tentando implantar uma penitencjárja
desse porte em Francisco Sá, uma cidade pacata, que tern corno vizinhas as
cidades de Grão-Mogol, em que ha 60 anos não se comete urn crime que
resulte em homicidjo, Boturnirim e Cristália. São cidades que pensam e
querem urn novo entendimento, tanto para o modelo econômico de
desenvolvimento, traçado em outras opçöes, como também na busca de ver
seus presos, essas pessoas que cometem uma infraçao contra a sociedade,
serem recuperados Recuperados efetivamente, como V. Exa. expiicou nurna
discussão ampla, sobre a retomada da cidadania dessas pessoas. E isso,
corn certeza, não se faz nesse aglornerado e dessa forma.

0 Secretário tern urn jornal e uma radio em Montes Claros e corneça a
agredir minha pessoa. Estarei entrando na justiça contra ele, porque o seu
jornal disse que eu penso que os presos são iguais a lixo, o que não é
verdade. 0 meu pensamento e absorver tudo aquHo o que fol discutido pela
sociedade, pelas entidades, pelas pessoas que participaram de amplo
seminário nesta Casa, que culminou numa lei. E assim acho que ele deveria
fazer. Alias, me inforrnaram que ele já resolveu dividir essa cadela em duas
para 250 presos. Entrei com urn pedido para a realizacão de uma audiëncia
püblica em Montes Claros para que possamos discutir essa questão
regionalizada Por que ele nâo pega esse dinheiro e melhora as cadeias de
Montes Claros, Francisco Sá, JanaUba, para que realmente possamos tratar o
preso corn uma visão humanistica prevendo o seu retorno para a sociedade?

Gracas a Deus não tenho medo dele nem de ninguern, muito menos de urn
jamal irresponsável incoerente, que não busca o conhecimento da verdade
antes de fazer suas reportagens de forma jocosa, indelicade e mal-educada
sem saber a intenção das pessoas.

Estou mandando para eles, tambérn, a cOpia dos discursos que proferi aqui
nesta Casa. Corn certeza, o Norte de Minas conta corn a cornissão presidida
por V. Exa. para abrir a discussão desse modelo carcerário para a Norte de
Minas e também do Centro de Recuperacao do Menor. Muito obrigada pelo
aparte, Deputado.

0 Deputado João Leite - Deputada Elbe Brandão, crelo que foi esse
sentimento que norteou não apenas a CPI do Sistema Penitenciário mas a
prOpria discusso desse tema na Assembléja Legislativa. Essa questâo foi
discutida exaustivarnente Ternos urn nUrnero vergonhoso para Minas Gerais:
85% de reincidéncia. V. Exa. toca no ponto principal: De que adianta
fazermos esse tipo de depOsito de preso, depósitos humanos, que já se
mostrou ineficaz? Alguns administradores püblicos pretendem realizar
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grandes obras.

Vemos a exemplo recente da penitenciária de Governador Valadares, que
demorou quase 12 anos para ser construida e gastou, dos cofres ptiblicos,
US$20.000.000,00, para abrigar 500 presos. Está a 40km de Governador
Valadares, corn 20km nurna estrada de terra quase intransitável, que impede
que as famulias da pessoa que está internada, está presa, a visite. Impede
que a igreja visite aquele condenado. Impede que aqueles que são do regime
semi-aberto tenham a oportunidade de trabaihar prOximo a penitenciária.

E falido a modelo que a Secretário de Justica e Direitos Hurnanos pretende
implantar em Francisco Sá. 0 espirito da discussão que aconteceu na
Assembléia é que Francisco Sa 6 uma cidade que nâo tern como abrigar 500
presos, ou vãa prender na cadeia quase toda a população da cidade.

Vimos, anteriormente, algumas cidades que tern poucos habitantes e
unidades prisionais para mil presos. Transformarn aquela cidade num local
onde todas aquelas farnIlias dos condenados vão viver, sern nenhurna
condição. E urn erro. Está ultrapassado. Não é assim que vamos promover
melhorias no sistema penitenciário em Minas Gerais. 0 mesmo erro pretende
cameter, em Bela Horizonte, a Secretário da Segurança Páblica.

Além dessa questão, queremos tratar de autras, porque precisamos
efetivamente da recuperação desse condenado, nãa de sua reincidéncia. De
que adianta? Ele custa R$600,00 por més para a Estado, fica preso quatro
anos e, quando volta, volta pior do que quando entrou. Não estã recuperado,
esteve junta corn rnais 700 presas, e a que acontece? Como nãa se tern urna
maneira de classificar os crimes, por causa dessa superlotacâo, da falta de
candiçaa de urn trabaiho psicolOgico, de urn trabalho espiritual realizado pelas
igrejas, do trabalho de amor realizado pelas famIlias, porque eles estão
distantes, as presas, quando voltam, voltarn piores e vão cometer autra crime
contra a sociedade.

Vamos lutar contra esse modelo, pais nãa é a que queremos mais. Está
perfeita a idéia, a luta da Deputada Elbe Brandão, que esta combatendo a
born combate, é isso mesmo. Deve lutar para que seja recupemada a cadeia
de Francisco Sa, porque as quatra presos que estão Ia estãa muito bern,
perta da famIlia, perto da igreja, perta da sua sociedade para serem
mecuperados. Par que varnos levar as presos de JanaUba, de Capitãa Enéas,
de Mantes Claros, para Francisco Sa? Não tern sentido. Não é dessa maneira
que se recupera.

Além dessa discussão, que podernas cansidemar que nãa está muita ligada
a leg islacaa, varnas falar sabre a legislaçãa. Pela Lei n o 11 .404, a presidio e a
cadeia ptblica, estabelecimenta de regime fechada, destina-se a custódia de
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preso provlsOrio e a execução de pena privativa de liberdade para o preso
residente e domicjljado na comarca. E isso que a lei estabelece. 0 preso tern
de ser da comarca. Aigo que Belo Horizonte tambérn nào quer é ter urn preso
perigoso Ia no Sul de Minas. Trazem o preso, por eie ser perigoso e mais
perigoso ainda em Belo Horizonte, porque acham que aqui ha mais
segurança, se não em Nova Contagem. E isso que a lei pensou sobre o
Fundo Penitenciário Estadual, e al incorre o Secretário da Segurança Püblica
nurn erro.

A Secretaria da Segurança Püblica näo é mais beneficiárja do Fundo
Penjtencjário porque entendeu a Assembléja Legisiativa de Minas Gerais que
polIcia civil faz segurança pUblica, nào cuida de preso. Por isso os
legisiadores de Minas Gerais consjderaram na Lei n° 11.402, que poderão
ser beneficiários do Fundo Penitenciárjo Estadual a Secretaria de Justiça e
Direitos Humarios e as entidades não governamentajs legaimente
constituldas sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pUblica,
voltadas para a assisténcia aos encarcerados Aquela entidade de
Governador Valadares que faz urn trabaiho corn a encarcerado, que vai visitá-
lo, que a ajuda, que presta assisténcia jurIdica para fazer revisâo da sua
pena, para ver se nao está cumprindo pena a mais, pode ser beneficiárja do
Fundo Penitenciária. A Secretaria da Segurança Piblica nâo pode mais,
porque tern de fazer a trabaiho de segurança pübiica, não tern que cuidar de
cadeia. 0 detetive, o inspetor, o Delegado fazem o trabaiho constitucional
investigativo, o inquerito policial. Eles não tern que cuidar de preso, näo se
formararn para isso. Par isso a Secretário da Segurança PUblica está errado.

Outra questäo é a Lei n o 12.936, de 1998, votada por esta Assernbléia, que
estabelece diretrizes para a sistema prisional do Estado e dá outras
providéncias Deputada Elbe Brandão, a § 10 do art. 60 disciplina que "é
vedada a construco de estabeIecjrnento penal de qualquer natureza corn
capacidade para mais de 170 detentos". Não pode rnais existir em Minas
Gerais. E a lei. Nâo existe mais estabelecjmento penal para 500, 250, 171, sO
para 170 detentos. Por que a Iegislador pensou dessa maneira? Já está
definido no Programa Nacional de Direitos Hurnanos. Para que exista a
efetiva aporturiidade de recuperacao, para evitarmos as canstantes e
perigosas rebeliOes existentes nas cidades. Existem unidades prisionais como
a Carandiru, para 11 mil presos.

Ha 12 Mil presos em Minas Gerais. 0 Secretário de Justiça resolveu a
problema: vamos construir seis penitencjárjas para caber 2 mil presos. Para
qué? Para recuperar? E clara que ocorrerá reincidéncia garantida. 0 § 3° diz
que "a instalacão de estabelecimento penal será precedida de parecer emitido
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pelo Ministéria PUblico, que opinará sobre a sua locaIizacaa, capacidade,
necessidade e adequacão as regras de tratamento prisional, de acordo corn
as normas em vigor". Portanto, Francisco Sá não pode receber uma
penitenciária desse porte. Par isso ainda pensamos da mesma maneira.

A situaçãO prisional no Estado de Minas Gerais, coma de resto em nosso
Pals, é tratada da seguinte maneira: primeiro, revisão de todos as casos,
porque a assisténcia juridica é fraca, não consegue atender aos quase 16 mu
condenados existentes em Minas Gerais. Par isso uma lei aprovada na
Assembléla Legislativa deterrninou que cada comarca do Estado de Minas
Gerais tenha urn Defensor Püblico.

Outro dia, corn muita prazer, recebemos a relatório da Defensora PtbIica de
Astolfo Dutra sabre a situacão prisional de cada condenado que está na
cadeia pCiblica daquela localidade. E a que pretendemos fazer em nosso
Estado. Em primeiro lugar, a revisão das penas. F importante conhecer a
situaçãa prisional de cada condenado, porque alguns ja cumpriram pena a
mais. Em segundo lugar, optar par penas aiternativas. Encontramos muitas
pessoas na cadeia que poderiam estar prestando serviços a comunidade. A
CPI do Sistema Penintenciário propôs um grande convênio entre a Poder
Executiva, a Poder Judiciária e as municipios do nosso Estado.

Pode ser urna pena que vai ser cumprida na Prefeitura. E urn trabaihador
braçal, val trabaihar nos jardins da Prefeitura, na limpeza da cidade. Se ele
tern farmacão de escritOrio, vai ajudar a Prefeitura no seu trabalha
administrativa. E a cumprimento da sua pena vai ser acompanhado pelas
auxiliares do Prefeito daquela cidade. E dessa maneira que varnos combater
a superlotacão em Minas Gerais.

Na nosso Pals, aproximadamente 74% dos crimes são punidos corn cadeia,
em regime fechado. Na Alernanha, par exempla, 87% dos crimes são punidos
corn penas alternativas. As penas são cumpridas em liberdade, corn trabalho
para a sociedade e não encarcerado. Apenas 17% das penas são cumpridas
em regime fechado, encarcerado.

Temos uma reincidéncia na Alemanha de, aproximadamente, 12%,
enquanto temos, no nosso Pals, urna reincidéncia de 85%. Esta al a chave,
não é a construção de mega pen itenciárias, de depOsitos humanos, que vai
resolver essa questão. Aa cantrária, é a mudanca. São as penas alternativas,
a revisäo das penas, a acornpanharnento das penas, para que as pessoas
não fiquern mais tempo na cadeia, para que elas possam receber a liberdade
condicional assistida, possam receber a regime semi-aberto, tenham a
oportunidade de trabaihar e curnprir a pena perto da familia, perto da
cornunidade, perta da Igreja. Isso 6 fundamental. Isso está prevista aqui na
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Por isso está perfeito, Deputada Elbe Brandão, Srs. Deputados, dizermos
que essa é a postura correta em relaçao ao sistema. NOs lutamos muito para
que a nossa Policia Civil faca o seu trabalho constituciorial. NOs não
queremos mais a Policia Civil cuidando de preso. Não é essa a formaçao do
policial civil. Queremos o policial civil na rua, investigando, proporcionando
segurança pUblica. NOs varnos estar aqui, na Assembléja Legislativa, atentos
para impedir que esse Secretário da Segurança PUblica retorne corn a Policla
Civil para cuidar de preso. Ele tern urn ano e rneio para transferir todo o
sisterna prisional para a Secretaria de Justiça. Parece que o Secretário de
Justiça não quer trabaiho. Ele não quer cuidar daquilo que é o trabaiho de sua
Secretaria. Este Governo tern que criar maneiras para receber todos Os
presos e devolver a Policia Civil ao seu trabaiho constitucional. For isso,
estaremos ao lado de V. Exa., estarernos ao lado da população de Belo
Horizonte contra esse descalabro que é construir cadeia püblica em Belo
Horizonte para 600, 250 presos. NOs não aceitarnos, a lei não permite, e o
bom-senso tarnbém não. Muito obrigado.

* - Sem revisão da oradora.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Querernos

utilizar esta tribuna nesta rnanhã outonal, por conseguinte, uma manhâ morna
do ponto de vista politico, aqui na Assernbléia Legislativa, o que lamentarnos
muito, porque, na verdade, poderlamos transforrnar as rnanhãs de sexta-feira
nurn fOrum de grandes debates aqui, nesta Casa, ate para suprir as
dificuldades que ternos para exercitar a tribuna ao longo dos dias da sernana.
Mas todos sabernos que, aos sábados, são sempre os mesmos incorrigiveis
Deputados que aqui aparecern.

São Os rnesmos comprometidos em comparecer a este Plenário as sextas-
feiras, de manhã, e as segundas-feiras, a noite. Por isso, nOs nos sentirnos
em situação dificil por usar a tribuna e delongar uma reunião em que apenas
poucos colegas tém disponibilidade para dar atenção a urn ou dois oradores,
mesmo que isso atrapalhe sua manhã.

Antes de rnais nada, convidarnos os Deputados, os funcionários da Casa, a
imprensa, as pessoas presentes nas galerias e os que nos ouvern pela TV
Assernbjé pa para a inauguraçao da nova sede do PPS, hoje, dia 23 de abril,
as 20 horas, no alto da Av. Afonso Pena, onde funcionou, durante a
carnpanha eleitoral passada, o comité do Ciro Gomes.

A sede do PPS, colocada em local rnais a vista, atrairá, certamente, a
atençao das pessoas e, por conseguinte, receberá também mais visitas.
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Outro ponto a destacar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e que estivernos

acompanhando 0 movirnento Minas Unida Vence a Crise em nossa região, o
Sul de Minas. Nós o fizemos corn absoluta convicção, porque julgarnos que
este momento é urn dos mais importantes da vida brasileira.

A posição politica tornada pelo atual Governador, mesmo que por razOes
pessoalisSirnas em relação ao Presidente da Repüblica, ou por razães
pessoalissimas visando a eleição presidencial de 2002, foi motivadora e
detonadora de urn novo processo politico no Brasil. Mesmo que não tenham
sido legitimas nern transparentes as atitudes do Governador, levando em
conta seu relacionamento corn o Presidente da RepUblica, ainda assirn
servirarn para aglutinar as diversas forcas politicas da Nacão no confronto
corn o Governo Federal. Isso é salutar e louvável para a vida politica
brasileira. E digo mais: sua atitude transcende as fronteiras de Minas Gerais,
transcende as fronteiras do Brasil.

Chega de ficar a mercê da tutela de organismos internacionais que
exploram e oprirnem Os povos do Terceiro Mundo, os eufemisticarnente
chamados paises emergentes, entre os quais se enquadra o nosso Pals.

No momerito em que urn governante da competéncia do Dr. Itamar Franco,
que carrega, em sua bagagern polItica, a experiência de ter sido Prefeito de
Juiz de Fora, grande cidade mineira; ter passado 16 anos no Senado Federal
e ter tido uma trajetôria bem-sucedida corno Presidente da Repüblica, em
substituicão a seu companheiro de chapa, cassado pelo Congresso Nacional,
Collor de Mello, ocasião em que Itamar Franco, ate já rornpido corn Collor,
assumiu a Presidência da Repiiblica e tentou, naquela época, já, urn Governo
de coalisão de centro-esquerda, tanto é que convidou para seu lider no
Senado, o meu companheiro de partido, Senador Roberto Freire, urna das
grandes liderancas nacionais. Convidou para compor a sua equipe
administrativa a ex-Prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, então militante do
PT, hoje no PSB.

Nós tivemos, naqueles momentos em que Itamar Franco assumiu e
desempenhou a Presidéncia da Repüblica, em substituicão a urn Governo
cassado, atitudes coerentes corn a concôrdia, atitudes coerentes corn o bern
püblico, atitudes coerentes corn a salvaguarda das instituicöes dernocráticas.
Quando Itarnar Franco, Presidente da Repüblica, buscava urn governo de
união e convocava os rnais diversos partidos que participaram do movimento
de deposição do Presidente Collor, ou propriamente de seu "impeachment",
buscava o Presidente Itamar Franco assegurar a continuidade do regime
democrático. Fato então não percebido, não assirnilado, pelo PT que propôs a
expulsão da Sra. Luiza Erundina de suas hostes, porque ela se dispôs a
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Nás, do PPS que, particularmente não estivernos na composicao politica,

na campanha para o Governo de Minas nas ültimas eleicoes, nOs, que nospro
pusernos a apoiar o Governador Itarnar Franco, a fizemos porque MinasGerais vive urn novo momenta, e esse mornento tern de ser Compreendidopor todos Os setores politicos e por todos as segmentos representados nestaCasa.

Concordo corn aqueles que estão hoje na Oposiçao 
especificarnente aPSDB e a PFL, quando eles vérn a tribuna e reclamarn do excesso deretaliacoes pessoais, principairnente verborragicas que são dirigidas contraeles. Sabernos que na politica Os rnornentos tern nuanças variadas, e a PSDB

e a PFL estão na Opasicao, e a prOprjo Governador disse que não 
Osdesejaria na composiçao do Governo.

Eu acredito que eles tern razão, ao exprirnjrem sentimentos que calam
fundo em sua alma, quando ouvem provocacaes e retaliacoes partidas de
Companheiros das hastes situacjonjstas Por outro lado, também vejo corn
preocupacao que setores do Governo passado ainda possam, no exercIcjo de
prerrogativas que Ihes são dadas aqul, na Assembleja Legislativa, contra-
ataquern corn argumentos que nãojulgamos plausIvejs. Acho que, na poiltica,
temos de ter equilIbrjo e serenidade Praticarnos isso em nosso dia-a-dia,
corn a respeito mütuo, que é urna palavra-chave para urna boa convivénciahurnana e cristã.

Mas, querernos nos reportar ao mavimento 'Minas Unida Vence a Crise".
Quando estivemas no do Sul de Minas, especfficamente nas cidades de São
Sebastjão do Paralso, de Varginha e de Pouso Alegre, no tiltimo final de
sernana, procuramos levar esta mensagern serena, mas, ao mesma tempo,
de coragem e de esperança para a pavo brasilejro. Repetimos que, se a
gesto do Governador Itamar Franca parece ser de questiuncua pessoal
contra a Presidente da Repüblica au de perspectivas visanda a prOxima
eleicão a Presidéncia da RepCibjjca para nOs, brasileiros, ela tern urn sentido
profundo E impartante a fato de urn governante da sua envergadura
exercendo a poder no Governo do Estado de Minas Gerais, que é a segundo
mais importante do Pats, levantar uma questao que grande parte dos
brasilejros contém em seu Intimo. Muitos estavam anestesiados e let6rgicos
para a que seria urna aposlçao ao entreguisrno que se pratica no GovernoFederal, da riqueza e do patrimônjo nacianal.

E nOs não estamos aqui em posicãa de incoeréncia. Já tivernos a
aportunidade de rever, nos anais da Assembléla Legislativa de Minas Gerais,
o flosso discurso. Ele all está, integro e coerente, durante as quatro anos. Se
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tivemos urna posição de apolo ao Governo Azeredo, coma urn apaio local
para sua governabilidade e a desenvolvirnento do Estada de Minas Gerais,
durante as mesrnos quatro anas, manifestamo-nos nesta tribuna em oposicão
ao Governa entreguista de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da
Repüblica. Issa está gravado nos anais da Assembléia Legislativa e não
tenho nenhum pejo em rnanifestar-me aqul, hoje, nesse sentido.

Mas a nossa preocupaçãa durante a "Minas Unida Vence a Crise" na
cidade de Varginha deve-se ao fato ocorrido em nossa chegada para a
reunião, que já tinha iniciada. Quando ali chegamos, falava a Presidente da
Assembléia, Deputado Anderson Adauto. Encontramos urn clima de
insatisfação e constrangimento, uma vez que assessares da Prefeita em
exercIcio do MunicIpia de Varginha, Sra. Terezinha Del Fraro, ameacaram
retirar as faixas assinadas par nós - all estava escrita "Deputada Estadual MG
- Marco Regis" -, e que ela considerava ofensivas ao Governo Fernando
Henrique Cardoso, do recinto onde se realizava a reuniãa, no Teatro
CapitOlio, administrado pela Prefeitura Municipal de Varginha. E a Sra.
Terezinha Del Fraro, que substitul a Prefeito AntOnio Silva, que está em gaza
de férias, numa atitude antidemocrática, que já não condiz corn as dias de
hoje, solicitou a presença do comandante da PolIcia Militar da cidade, para
que promovesse a retirada de nossas faixas daquele recinto.

Acho deplorável que isso tenha partido de uma cidadã no exercicia do
rnUnus de Prefeita de uma cidade importante coma Varginha, a "Princesa do
Sul de Minas", que ela nãa tenha a preparo politico, intelectual e democrático
para a exercIcia do cargo de Prefeito. Na verdade, sabernas que estamas
numa democracia e nela temos responsabilidade, e a minha responsabilidade
de Deputado que colocou faixa de protesto contra a Governo Fernando
Henrique Cardoso, no Teatro Capitôlio de Varginha, estava estampada na
identificação de quem fez as faixas e levava a name deste parlamentar que
aqui fala.

Este registro fazernos aqui haje para que também possa coristar nos anais
da Assembléia Legislativa e para que possarnos aquilatar quão despreparado
está a pavo brasileiro para a exercicia da polItica. Retama as palavras
anteriores, quando pedia serenidade nesta Casa entre a Situação e a
Opasiçãa, para que tenhamos respeita mütuo, porque é através dele que
canstruImas uma verdadeira democracia. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandãa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, rnembras da imprensa, minhas senhoras e meus
senhores, a "Jamal do Node", publicacão diana que circula na cidade de
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Secretário da Justiça, Luiz Tadeu Leite, em nota assinada pelo radiajjsfa José
Nardel, noticiou que esta Deputada 'pegou mal". Afirma o radialista que eu
perdi a chance de ficar calada ao tornar posição contrária a construçao de
urna penitenciária na cidade de Francisco Sa. Continua o radialista
anunciando que eu dizia ser porta-voz da populacäo de urn municipio onde
teria obtido pouco mais de 50 votos. Alega, ainda, que eu disse que nenhum
turista visita uma região onde existe uma penitenciária Por final, afirmou que
possuo o dom para ser comediante e contadora de piadas e que condenado
para mim deve ser corno lixo hurnano.

Em outra nota publicada na mesma coluna e no mesmo dia, o radialista
pede para que eu nâo apareça em Montes Claros para dizer que turistas
fugirao da cidade, numa mencâo opiniosa de que eu seria contrária a
construcao de urn centro de recuperacao de menor na terra onde nasci.

Tantas balelas num Unico espaço de urn jamal podem transforrnar rnentiras
ern verdades. Nunca fui favorável, ao cantrárja, repudjo corn absoluta
veernéncia a censura na imprensa. Entretanto, preceitos éticos e morais
precisam imperar para caminhar lado a lado corn o respeito e a dignidade que
merece todo ser pensante e civilizado. No lirniar do terceiro rnilênio, alguns
diárias jogam goela abaixo dessa sofrida gente norte-mineira muitas
informacoes repletas de mentiras na tentativa de conduzir a leitor ao engano
dos seus sentidas e ate do seu espIrita.

Ha aqueles que se dizern leitorados e letrados e rnentem em qualquer
espaço e a qualquer tempo. Pobres espiritos que não enxergarn a luz, não
cornpreendern a vida, vivem na escuridâo a injuriar. Eles näo conheceni a que
é credibUida deles näo se espera nada, a não ser o exercicio da prática
diana de fabricar a falsidade em escala seqüencial. 0 povo nâo espera isso
do radialista, o leitor quer do born jornalista apenas a verdade. E tudo tao
simples. Basta ser, no minimo, s6rio e honesto corn a leitor que crê na sua
palavra. Urn mandarnento diz que antes de publicar qualquer notIcia, o
periodista deve pesqulsar sua veracidade mais de uma vez. No caso
especIfico que trato, bastasse ao radialista recorrer aos anais do parlamento
mineiro e solicitar a cOpia do meu pronunciarnento Talvez, nao tivesse feito,
porque poderia engolir cada palavra que falo em defesa do meu povo e da
rninha gente do sertão. E possivel que näo suportasse a indigestao que teria,
ao perceber que a verdade é o meu alimento habitual. Aqueles que vivem na
rnentira ou da rnentira, não suportam a verdade, fogem dela coma a diabo
foge da cruz.

As palavras que escrevo devern ser encaradas como uma reflexão, urna
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proposta para a radialista mudar seu hábito, retornar a postura moral, avançar
para a reconquista da ética, da vida corn Iuz prOpria.

Vou pedir a Corregedoria da Casa que estude esse assunto, para que se dê
condicãeS aos Deputados de, em momentos como esse, ja que não tenho
acesso a esse jamal, ingressar na Justiça, a fim de obter a garantia de nosso
direito de resposta.

Será que esse jornal näo sabe que quando se promove a desenvalvimento
de sua regiäo - é a caso do turismo como urn processo de desenvolvirnento
econômica regional, ou seja, a PRODETUR, que corre grave risco já que o
Governador Itamar Franco se nega a conversar corn o Governo Federal e se
nega a buscar alternativas para irnplementacöes não so do PRODETUR, mas
de diversos programas de desenvolvimenta para Minas Gerais - isso gera
emprego, gera renda, diminui a marginalidade e a populacao carcerária na
nossa região. E isso o que quero. Quero urn dia poder não ver nenhum
cidadäa da minha regiâo encarcerado por ter cornetido urn crime par falta de
acessa a escola, par falta de uma vida digna, par falta de ernprega. E não
fazer coma eles estäa fazendo: sensacionalisma, buscando rnudar a opiniãa
püblica de urna forma irrespansável.

Vau me repartar ao rneu canterrânea, que fob Prefeito de Montes Claros par
duas vezes, que inclusive foi meu padrinho de casarnenta, para que ele tenha
responsabilidade de voltar atrás, de onientar essas pessoas que escrevem no
seu jamal para que tenharn mais respeita para corn as pessoas que
representarn a Norte de Minas.

Nessa luta, Deputado João Leite, nãa tive so 50 votos em Francisco Sá, tive
rnais de 200. Mas entra na briga par qualquer cidade de Minas Gerais,
mesmo que nâa tenha recebido voto nenhum. Primeiro, para que a Govemno e
a Secretaria de Justica cumprarn a lei. E nossa abnigacao. Fui eleita corn mais
de 80% da minha vatação no Norte de Minas. Mas tive vatos em diversas
cidades do Estado. Fui eleita para repnesentar nâo apenas a Norte de Minas.
Estou no parlamenta rnineiro para representar a pavo de Minas Gerais, para
contribuir na elaboracâo de leis corretas, coerentes, que venharn dar
candiçôes a Minas Gerais e ao Brasil de merecerem a pavo que tern, de
diminuir as injusticas saciais, de sermos cornetas e éticos.

Esta Deputada, que tern uma trajetOria de vida politica, que entrau corno
suplente neste parlarnenta mineira aos 29 anos de idade, aprendeu que vale
a pena lutar par Minas Gerais. Tanto que, de 15 mil vatas, fui para 46 mu. Não
são as 46 mil vatas que trazern na minha pessoa a impomtãncia. Acredito que
todos nOs, desde a Deputado Joãa Leite, que arrasou nas urnas, ate a
Deputado que fob rnenos votado, somos iguabs, porque a que a povo quer 6 a
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710união das pessoas pelo bern do nosso Estado, independentemente Deputado
Marco Regis, de estarmos divergentes em algumas posiçoes. A unanimidade
é burra, a democracia é a demonstr-acao repleta de que vale a pena discutir e
aprofundar nos assuntos. A Assembléja, com o mecarlismo do seminário
legislativo, dos ciclos de debates e dos fOruns, ao chamar a sociedade para a
discussäo, reconhece que precisamos arnadurecer, ter conceitos avancados,
para que tenhamos, realmente, o resultado de uma Iegislaçao coerente, que
busque näo apenas o processo de crescimento econôrnico.

Todas as vezes que me aporto a esta tribuna falo em desenvolvirnento
econãmjco E o desenvolvimento é o crescimento em busca da cidadanja e
do bem-estar sociopolitico e econômjco

Deputado Marco Regis, a Oposiçâo, e creio que posso falar em nome do
meu partido e do PFL, agradece a presença de V. Exa. nos momentos em
que temos espaço aqui, nesta Casa.

Esta Deputada agradece a V. Exa. por momentos como o da presença do
ex-Secretário João Batista e outros como aquele em que tivemos a presença
do ex-Secretário do Planejamento Eles são importantes para que o povo
mineiro possa ouvir a verdade e também os erros e os acertos do PSDB.
Ninguem é pleno. Buscamos a semelhanca de Cristo, mas ainda estamos
longe de se-b, e so erra quem faz.

No momento em que traziamos as pessoas para discutir e mostrar os
modelos ja implantados e ja agregados, a base do Governo nesta Casa fuglu
do debate. Mais ainda me estranhou a posiçao do PT, que é urn partido
combativo, que busca o respeito das pessoas, que tern uma visão de centro-
esquerda e de esquerda no Pals: fugiu. Eles nâo estavam presentes para
dialogar.

Não queremos a fuga, como tambérn não fugimos na presença do
Secretário Murilio Hingeb e de todos os que estão vindo para expor a situação
atual de Minas Gerais. Não querernos isso. Não queremos que o Governador
ltarnar Franco sO converse corn o Presidente Fernando Henrique do outro
ado do mundo. Queremos que a dernocracja seja absorvida por toda a
populacao.

0 Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Elbe Brandão, estamos
tendo a oportunjdade de ouvir o seu pronunciamento, de concordar com ele e
de dizer da nossa tristeza de já ter, neste novo Governo de Minas Gerais,
mais de 100 dias, e 100 dias sem nada, 100 dias em que não aconteceu
nada. Pebo contrário, aquibo que o Governador ltamar Franco prometeu na
campanha, estamos vendo desmoronar. Primejro, em relaçao a algo que ele
defendeu desde o inicio: o charnado pacto federativo. Pacto federatjvo
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pressupOe liberdade do Poder Legislativo, autonomia e não-submissão. 0
que vemos é a Assembbéia Legislativa ser usada pelo Executivo a todo o
momentO. Estarnos vendo a Assembléia Legislativa submissa ao Palácio da
Liberdade.

Vemos neste Governo incoerências, quando fala num pacto federativo para
O Pals, mas aqui, em Minas Gerais, não se respeita a Assembléia Legislativa:
determifla-se aquibo que acontecerá na Assembléia Legisbativa, determinam-
se ate os cargos da Assembléia Legislativa.

Depois, ha incoeréncia na promessa de campanha feita aos policiais
mibitares expubsos da PM de que haveria anistia. Agora, é enviado para a
Assembléia Legislativa urn projeto inconstitucional; algo que o Governador
Itarnar Franco poderia fazer irnediatamente, corn uma penada, uma
assinatura. Ele impOe urna anistia. Mas a luta das pracas sempre foi a de que
elas foram injustiçadas, nâo cometeram nenhum crime e o processo da
exclusão foi ilegal. Ele quer que esses policiais militares aceitem uma anistia;
se a anistia é perdão de algurna coisa que foi cornetida, então e a confissão
pUblica de que eles cometeram erros. Vemos esse Governo transferir uma
decisão que é dele, pela Constituicão, para a Assembléla Legislativa.

Vemos outra incoerência em urn Governo que sempre defendeu a idéia de
que não poderia haver privatização. Na prática, estamos acompanhando,
agora, a proposta de privatizacão das rodovias. A partir do ano que vem, o
cidadão de Minas Gerais, para utilizar as estradas, pagará pedagio, porque
nossas estradas serão concedidas.

A todo momento, na campanha, ouvirnos dizer que haveria urn novo
relacionamento corn o servidor pUblico do Estado. Na prática, estamos vendo
O Governador ameaçá-lo. Outro dia, foi dito pela imprensa que, de uma
penada sO, ele resolveria o probbema e adequaria o Estado a Lei Rita Camata,
gastaria apenas 60% ou 65% da receita, porque ele, corn uma penada sO,
cobocaria para fora os servidores pOblicos estaduais.

E vernos toda essa incoerência em urn Governo que prometeu tanto. Mas
agora sua mascara está caindo. A realidade está vindo a tona para todos nôs.
A partir de agora, verernos a verdade. Obrigado. Desculpe-me por ter tornado
tanto tempo, Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão* - Reporto-me a Lei n o 12.936, em seu art. 60, §
2°, que estabelece textualmente: 'E vedada a instalação de estabelecimento
penal corn capacidade superior a media anual dos detentos verificados no
municIplo".

Gostaria de responder ao "Jornal do Node", a esse radialista tao incoererite,
que a Onica luta desta Deputada 6 para que a lei seja cumprida. Espero que
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meu conterrâneo a Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretária da Justiça, possa
voltar atrás, possa refletir, possa discutir corn a Norte de Minas, corn a
Assembléja Legislativa, urn rnodelo. Hoje, ele tern nas mos a poder do
Executivo. E the é dada a grande chance de empreender uma rnudança
extraordinária no nosso Norte de Minas. Espero contar corn a coeréncia e
corn a sensatez de urn harnern püblico que veio de uma vida de rnuita luta,
cuja origem respeito, assirn corno a busca de seu espaço na sociedade. Que
seja merecedor de toda a sua histOria de Jutas. Espero que meu conterráneo
Luiz Tadeu Leite, Deputado Estadual e Secretárja da Justiça, tenha respeito e
dignidade por seus canterrâneos e par Minas Gerais, assim coma buscamos
ter par todos eles. Buscarnos ter respeita. Podemos thscutir idéias, podernos
discutir pensamentas, mas jamais buscarnos agredir as pessoas.

* - Sern revisâa da oradora.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paula Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro

lugar, quero parabenizar as poucos Deputados, que significam muitas, que,
numa sexta-feira, estão aqui prestando sua coiaboraçaa para que as coisas
em Minas Gerais andem em ritmo normal. Na medida do passivel,
pracurarnas contnbuir para a born andarnento do Estado, justificando a
renovaçaa de nossas rnandatos, cancedida pelo pava mineiro através do
sufrágio universal, a fim de, independentemente de ser fim de semana,
buscarmos as meihores caminhas para a saciedade mineira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gastaria de lembrar que vem ocarrendo urn
equIvoco na interpretaçao do Gavernador do Estado, ex-Presidente da
RepUblica, Itamar Franca, quando ele coloca, au a Presidente da COPASA-
MG, no sentido de privatizacao dá talvez essa interpretacao, rnas, na
verdade, é uma parceria, e a Goverria do Estado não abre mao do cantrole
aclanário, nem tampouco do controle politico.

Numa hora de escassez financeira que acorre nâo sO no Estada coma no
Pals, temas de abrir para que passamas, real rnente, fazer as verdadeiras
investimentos, para que passamos dar seguimento e prever a futuro, parque a
demanda, realmente, nâo pode nos surpreender. Hoje, e uma coisa; amanhä,
é autra. Entào, essa previsao, essa visâo tern de ser incontestaveirnente
salutar, prevenir a caas antes que ele acorra. Entao, isso é visâo de urn
estadista. Agora, a Gavernador, sim, e contra a privatizacao. Nás também
somos contra a privatizacao nOs não podemas nos dar ao luxo de ver uma
CEMIG fcar fora das mâos do Gaverna. Isso nOs naa padernas admitir e
sornos, sim, Sr. Presidente Srs. Deputados, contra a privatizacaa Nós nâo
pademas, cabisbaixos, cantinuar assistindo aa entreguisma nacianal, nOs nâa

713
pademas consentir na privatizaçãa da Caixa Ecanômica Federal. Quera ver
se a capital externa virá fazer a nasso saneamenta básico, estruturar as
municipios do Pals, nas candicöes e nos motdes que a Caixa Ecanômica
Federal sernpre fez e faz. Na sistema habitacional, a Caixa vern senda a
suparte social do Pals. NOs nãa podemos entregar issa ao capital externa.
NOs nâa pademas nos curvar ante as exigências, as impasiçöes do FM!. Jssa,
nós, Deputados, temas a obrigaçâa de ver e a isso temas de resistir. Minas
está danda a exempla. Esta Assembléia está dando a exemplo. Temos, sim,
de sair na frente porque sempre tivemas a compromisso cam a história do
Pals. Minas näa vai aceitar agora essas intrornissöes federais em nasso
Estado. NOs nâa padernas permitir, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, a entrega
do Banco do Brasil para satisfazer a vontade do capitalismo externa, do FM!.
E coma Tancredo sernpre defendeu, se vocés algurn dia ouviram ou leram,
esse sempre fai a sustentácula da politica que Tancreda queria implementar
no Pals, para que ele tivesse uma politica agricala, que nunca teve. 0 Banco
do Brasil tern de voltar as suas arigens de financiar as nossas praducöes, de
financiar as nossas colheitas. Haje, a agricultura da Zona da Mata, do Norte
de Minas, de todo a Pals nãa é devidarnente assistida corn as recursas do
pova brasileiro, na instituicâa do Banco do Brasil. NOs nãa padernos admitir,
nós näa pademos entregar também, Srs. Deputados, Sr. Presidente, a nassa
PETROBRAS. 0 que resultau das privatizaçOes que a Presidente da
Repüblica fez, Sr. Presidente? Resultaram, sim, Sr. Presidente,
US$34.600.000.000,00, Sr. Presidente. Apenas para satisfazer a especulacäa
internacianat. Nãa se aplicou nada, issa não resuttou em nada, apenas, sim,
causou desemprego e empabrecirnento da naçâo. NOs nâa pademas permitir,
Sr. Presidente, que acorra no Pals a que vern ocorrenda cam essa palitica
neoliberal. Eta representa a qué, Sr. Presidente, Srs. Deputadas? 0
desemprego, a miséria e a fame. Temos de dar prasseguirnenta a essa
sustentacão que vem dando a Pader Legislativo, contribuindo para a aterta
nacianal, e nàa para a alerta mineira.

o Presidente da Assembléia e a Mesa vêm tomando posicianarnentas em
defesa do pava mineiro, coisa jamais feita. Ate entàa, defendia-se apenas a
Governo. Haje, a direcãa da Casa se cataca também aa lada dos menos
favorecidos.

o Deputado Marco Regis (em aparte) - Agradeça ao vibrante Deputado
Paulo Pettersen pelo aparte a mim concedida. Durante a intervençáo que fiz
no discurso da Deputada Elbe Brandäo, não hauve tempo suficiente para
considerar a problerna da imprensa. A Deputada se disse indignada cam a
pasiçaa tomada par alguns jornais.
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de certos setores da imprensa Todos Os hornens pübiicos esto sujeitos aisso.

Considero os jornalistas pessoas Integras. Respeito-os profunciamentemas sei que a rnaioria é submissa aos donos de jornal. Na volta de Ouro
Preto, no dia 21 de abril, tive a Oportunidade de a!moçar ao lado de urn
jornalista de urn grande órgão da imprensa brasileira. PergunteiJh . "Você valpublicar tudo?". Sua resposta: "So o que o editor quiser. Ele pode manterrninha parte central"

A Deputada Elbe Brandão tern razão. Muitas vezes, sornos 
achincalhados,aviltados como aconteceu corn V. Exa. e comigo também I nfelizmente, agrande imprensa nâo tern isençâO; ja a pequena imprensa vive da nossa

contribuiçao financeira para publicar matérias, e, corno troco, sofrernos
represáljas violentas

Deputado Paulo Pettersen retomo parte de seu discurso para dizer quetambém ja exercitel meu papel na tribuna, nesta manhâ de sexta-feira
Defendemos a pOsicão assumida pelo Governador Itarnar Franco, mesrno
que ela tenha tido, como causa inicial, alguma quest jüncula que, alias, não
Considero nem admito. Sua atitude despertou o patriotjsrno nos brasileiros

Deputado João Leite, nOs tarnbém votamos a favor de algumasprivatizacoes no Governo Azeredo e não nos arrependemos 0 que nos feriu
de rnorte, como uma facada profunda no nosso intimo, fol a privatizacao daCia. Vale do Rio Doce. A partir dal e que me tornei o inirnigo n o 1 doPresidente da RepUblica Aquele erro é irreparável Não tern mais conser-to,
não tern retorno, a não ser que tentiarnos urn herOi na Presidéncia da
Reptbjjca capaz de fazer o que Leonel Brizola fez, quando Governador 

doRio Grande do Sul: estatizar, por R$1,00, a Vale do Rio Doce, que foi roubada
do patrimO pio brasjlejro A atitude do Presidente nesse caso fol imperdoável

Vamos usar de todos os rneios possiveis e impossiveis para que não seja
concretizada nenhurna outra privatizacão neste Pals. Não vamos permitir que
Furnas, setor estrategico, seja entregue ao capital internacjonal corno nãovarnos permitir a entrega da PETROBPAS do Banco do Brasil e da CaixaEconOrnica , setores vitais da econornia brasileira

0 Deputado Paulo Petter-sen - Ternos que nos rnanter na retaguarda, na
trincheira e nos colocar contra a falta de patriotismo demonstrada pelo Sr.
Fernando Henrique Cardoso. Temos que preservar o que sobrou para o povobrasijej,-o

Temos que ser contra, sirn, Deputado Marco Regis, e resistjr para que a
Caixa EcoriOmjca Federal, o Banco do Brasil e a PETROBRAS não se
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esvajam, não se volatilizem nas mäos do capital estrangeiro, que aqui vêm
roubar nosSo emprego, nosso trabaiho.

Todos sabemos que 0 Presidente da RepUblica queria isolar Minas Gerais
do resto do Pals e do mundo, rnas jamais este Estado será isolado nem
tampouco nosso Governador. Nossas montanhas nos servern de trincheira
natural. As prôprias montanhas sabem amortecer os impactos negativos que
o Presidente da Reptblica irnpöe ao povo mineiro, e é nessas horas que
gosto de ouvir, corn o coracão, a que V. Exa., Deputado Marco Regis, muito
bern colocou aqui. Lamento que outros Deputados não tenham sensibilidade
para absorver Os seus sentirnentos, que são de mineiro. A sua mineiridade é
expressa naturalmente, na sua face, e tenho certeza de que o povo que o
elegeu nunca ficará decepcionado, porque defende incontesternente o nosso
Estado e o povo mineiro. Muito obrigado.

21 Parte
Abertura de Inscricães

o Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - Esgotado o prazo
destinado a esta parte, a Presidéncia passa 2a Parte da reunião,
compreendendo comunicaçães da Presidéncia e pronunciamentos de
oradores inscritos. Estão abertas as inscriçöes para o Grande Expediente da
proxima reunião.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cornunicacOes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos - aprovacão,
na 3a Reunião Extraordinària, dos Requerimentos n°s 154/99, da Deputada
Elaine Matozinhos, e 162/99, da Comissão de PolItica Agropecuária (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Wanderley Avila (2) - falecimento do Sr. João
Batista dos Santos, ocorrido em Pirapora; e do Sr. Marcos Pereira Carvaiho,
ocorrido em Várzea da Palma (Ciente. Publique-se.).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores ouvintes, e corn uma apreensão muito grande que
ocupo, nesta manhä de sexta-feira, a tribuna desta Assembléia Legislativa,
para expor uma situacão que, no meu entendimento, é gravIssima e coloca
em risco a existéncia, a sobrevivência de uma empresa que tern prestado
grandes serviços a populacão mineira, em seus quase 27 anos de existéncia.
Refiro-me a COPASA, empresa responsável pela prestacão dos serviços de
coleta de esgotos e abastecimento de água para grande parte da populacão
do Estado de Minas Gerais.
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Preocupome corn a disposicão da diretoria da COPASA em colocar no

mercado as açöes da empresa, que poderão atingir o percentual de 49%.
Tenho de manifestar a miriha posição contrária a do nobre Deputado Paulo

Pettersen, que falou antes de mirn, de que nao se trata de uma privatizaçao.
Concordo corn ele, mas gostaria de alertar que, pela experiencia que tenho
na minha ernpresa, a COPASA, empresa da qual participei durante 26 anos
da minha vida profissional, empresa que ajudei, que vi crescer e que atua
hoje em rnais de 70% do Estado de Minas Gerais, entendo essa abertura de
capital como o inIcio de urn processo de privatizaçâo.

Gostaria de fazer uma pergunta a vocês neste momento: Se o objetivo do
Governo do Estado é abrir o capital da COPASA corn a venda de açöes de
urna maneira pulverizada, como ele vai conseguir a obtençäo desses
recursos? No meu entendimento, ele sO conseguira êxito nessa negociaçâo
se ela for feita por rneio de urn acordo de acionistas, por rneio da venda de
urn bloco de acöes que tenha condiçôes de atrair o capital privado.

Temos acompanhado atentarnente esse processo pela irnprensa e
observado o grande interesse das empresas internacionais, de olho no
sanearnento das ernpresas do Brasil. Diria isso em razâo de noticia veiculada
pelo prOprio Presidente da COPASA, Sr. Marcelo Siqueira, que recebeu a
visita de mais de dez ernpresas internacjonais F eu citaria uma que está
tornando conta de quase todo o mundo, a ernpresa francesa Générale des
Eaux. Ha a Lyonnaise des Eaux, outra empresa francesa, as inglesas British
Water, Thames International, enfim, várias companhias estão interessadas
em assumir o controle dessas empresas no Brasil.

Entäo, no meu entendimento, estO-se iniciando urn processo de privatizaçäo
da empresa. F o que me preocupa é a rnaneira corn que isso vern sendo
conduzido, sem preocupaçao corn as prOprias prefeituras que concederam a
COPASA o direito de explorar esse serviço. Na irnprensa, terça ou quarta-
feira, se não me engano, o Procurador da Prefeitura de Belo Horizonte
manifestou-se contrário a essa venda de acöes, dizendo que ela poderá
prejudicar o processo de negociação que se iniciou corn o térrnino da
concessão de Belo Horizonte para o prOximo ano. Ele rnanifestou a sua
posiçao totalmente contrária a essa abertura de capital e a essa venda de
açöes da COPASA no mercado.

Outro aspecto que nao poderiarnos deixar de rnencionar aqui é a posiçào
tarnbém contrária do nosso SINDAGUA, urn sindicato que tern rnais de 20
anos de existência, urn sindicato atuante e que vem defendendo o interesse
näo sO dos trabalhadores mas também o da prOpria COPASA. 0 Sindicato já
manifestou publicarnente a posição contrária da entidade a esse processo de
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venda de açöeS, entendendo tarnbérn se tratar do inIcio do processo de
privatizacäO da COPASA.

Não podemos permitir isso, caros colegas. E, nessa oportunidade,
conclamarnoS Os nobres colegas a ajudarem a defender essa causa. Todos
os Deputados tern conhecirnento do que a COPASA já fez, urna empresa
que, sO nos Oltimos quatro anos, expandiu seus servicos a rnais de 200
municIpios, a cidades carentes dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e a
vários distritos dessas cidades. Qua[ empresa privada se interessaria, por
exemplo, em colocar água em Maxacalis? Qual empresa privada se
interessaria em prestar serviço em uma pequena localidade, em urn pequeno
distrito? Näo tenham dOvida: se a COPASA for privatizada, corremos o sério
risco de ver ser transferida para a iniciativa privada apenas o que charnarnos
de files, Os grandes centros, as grandes cidades. Os problernas da menores
cidades, corn certeza, retornarâo ao Estado.

Hoje a empresa tern condiçOes de ser urn braço forte para o Governo do
Estado, de levar 0 sanearnento aos mais distantes rincOes por meio de suas
prOprias pernas, sern depender do Estado para isso. Portanto, acho que
estarnos vivendo urn mornento perigoso, em que poderernos testemunhar o
desaparecimento de uma empresa que tern prestado relevantes serviços a
populacão do nosso Estado.

Diria isso porque eu, como sanitarista e engenheiro, que atuo no setor ha
26 anos, tenho tido oportunidade de constatar como a água tratada pode
meihorar a qualidade de vida de uma populaçäo. Não podernos permitir que
esse servico, tao essencial ao ser hurnano, seja transferido para a iniciativa
privada. Acho que o Governo - e temos que lutar para isso - nâo pode abrir
mao dessa responsabilidade. 0 sanearnento é uma responsabilidade do
Governo, porque está intirnamente ligado a qualidade de vida de uma
populaçâo.

Corn satisfacâo, concedo aparte ao nobre e brilhante Deputado Paulo
Pettersen.

O Deputado Paulo Petttersen (em aparte) - Gostaria de parabenizar V. Exa.
pelo alcance de sua inteligéncia. Quem sornos nós para debater sobre a
COPASA na Assembléia e para ter o conhecimento, a vivéncia e a relação de
trabaihos prestados aquela empresa que V. Fxa. criou e de cuja necessidade
e importãncia para o povo mineiro sabe tao bern?. V. Exa. discorreu muito
bern, corn realismo e tambérn corn sentimento, sobre o assunto. Mas V. Exa.
sabe, e tarnbérn saberernos, da importãncia social dessa empresa. V. Exa.
muito bern exemplificou ao perguntar que lucro a COPASA teria ao ir para o
MunicIpio de Maxacalis, levar agua tratada àquela comunidade. Entäo, a
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funcão social é inquestionavelmente fundamental. Temos o dever de somar a
sua e o seu ponto de vista.

Tenho certeza de que nào somente nós, que estamos no Plenário, mas Os

outros Deputados também, mesmo sem ouvir V. Exa., sabemos do seu
verdadeiro sentimento e preocupacáo referentes a rnanutenção da COPASA
sob o controle do Governo do Estado. Tenho a convicçao de que V. Exa. não
precisa se preocupar corn o extrerno de passarmos o controle da COPASA a
iniciativa privada. Ern prirneiro lugar, essa abertura de capital ou parceria corn
a iniciativa privada que o Governo do Estado propöe não é na realidade
aquela privatizaçäo em que se vende a empresa estatal e o controle acionário
fica corn o comprador. Não, o Governo val abrir o seu capital, mas, sem
sombra de divida, o controle acionário e politico será dele.

Gostaria que V. Exa. estivesse na Casa na legislatura passada, para se
colocar ao nosso lado contra a privatizacão da CEMIG e ate mesmo do
BEMGE. V. Exa. tern essa visâo e esse sentimento. Falo corn V. Exa, corn
toda tranquilidade, sobre a privatização no Governo de Itamar Franco, que é
urn nacionalista, preserva e quer preservar as riquezas nacionais,
principalmente a nossa mineira. Assim, tenho a satisfaçâo de fazer parceria
corn V. Exa. nessa trincheira contra as privatizacöes da COPASA, do Banco
do Brasil, da Caixa Econômica, enfirn, de todas as empresas que
desernpenham o seu papel social de alta irnportância para as comunidades
mineira e do Pais.

Pode ter certeza de que V. Exa. nâo está sozinho nessa ernpreitada. V.
Exa. terá, sim, todo o apoio para que possarnos nos posicionar contra a
privatização dessa ernpresa e outras rnais no Estado. Sornos simpáticos, a
abertura de capital e a participacão da iniciativa privada, desde que seja
m montana.

0 Deputado Fábio Avelar - Agradeco o aparte de V. Exa., Deputado Paulo
Pettersen, suas brilhantes colocacöes. Gostaria, apenas, de reafirmar a
rninha preocupação, pois entendo que esse processo de abertura do capital
da empresa não vai trazer benefIcios, V. Exa. pode esperar para ver. Essa
simples colocação das acöes da empresa de uma maneira pulverizada no
mercado não vai trazer o beneficlo que o Governo espera: atrair recursos da
iniciativa privada. A minha denUncia e o rneu receio é que, não dando certo
esse processo, imediatamente se inicie o processo de pnivatizacão. Falo isso,
porque tenho notado a mesma preocupacao de prefeituras que concederam
os serviços a COPASA-MG, tenho notado a mesrna preocupacão da classe
sindical, que se colocou de maneira bastante clara, dizendo do compromisso
do Governador Itamar Franco de näo privatizar a COPASA-MG. Mais uma
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vez, conclamamoS os novos colegas para que, realmente, nos ajudem a
evitar esse processo que entendemos ser o inIcio da pnivatizacâo da
COPASA-MG.

0 Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, quero
parabenizar V. Exa. por esse discurso tao importante na listagem que fiz das
incoerênciaS deste Governo, das promessas de campanha que agora näo
sao curnpridas. Havia me esquecido dessa possIvel privatizacâo da
COPASA-MG e V. Exa. intervelo no momento exato para nâo permitir que
isso aconteca; o momento é mnoportuno, mnadequado, as portas da discussão
da recontratacäO da concessãO de Belo Horizonte, vern essa proposta infeliz
de abertura, trazendo urna inseguranca muito grande a populacäo de Belo
Horizonte. Mas tenho certeza de que a postura que V. Exa. tomou terá o
apoio da maloria dos Deputados desta Casa para irnpedir que isso aconteça.
E mais urn acréscirno naquela lista que colocarnos, daquilo que fol prometido
na campanha, ou seja, a relação especial corn os servidores, e agora ameaca
corn a caneta; näo a privatizacâO, e agora já está proposta a privatizacão da
rodoviária, e também da COPASA-MG, trazendo essa inseguranca para Belo
Horizonte e para o Estado como urn todo.

Depois desses 100 dias sem nada, tivernos a nomeaçâo do Secretánio de
Agnicultura. Temos de festejar esse fato. Minas Gerais ficou 100 dias sem
Secretário de Agricultura. Depois de tanta ineficácia, ternos urn Secretário de
Agricultura.

Parabéns, Deputado Fábio Avelar! E dessa maneira que poderemOS veneer
no rnomento em que a mascara deste Governo corneca a cair, e todas
aquelas promessas de campanha não são cumpnidas.

0 Deputado Fábio Avelar - Deputado João Leite, agradeco o aparte de V.
Exa. Agradeco essa manifestacão de apolo dos nobres colegas Deputados
nessa luta que não e sO minha, é de todo o povo mineiro para preservar essa
empresa, que tao relevantes servicos tern prestado ao Estado de Minas
Gerais. Não tenho dUvida nenhurna de que contarei corn o apoio dos
senhores na luta contra a privatização da COPASA-MG. Muito obnigado,
Presidente e Deputados.

• Sr. Presidente - Corn a apalavra, o Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, so gostaria de lernbrar ao

ilustre Deputado João Leite e aos dernais Deputados que a Secretania de
Agnicultura ficou, de fato, sern Secretànio. A justificacão do Deputado João
Leite e correta. Temos de respeitar todos os pontos de vista, pois realmente é
sério.

Gostania também de lernbrar ao nobre Deputado que, doravante, V. Exa.
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não precisará ter essa preocupaçao, porque já estamos corn o Secretário
nomeado, empossado, é o Deputado Raul Belém. Estamos Ia também para
cornpartilhar essa sua preocupaçao, corn as portas abertas, para que V. Exa.
também contribua para que, em Minas Gerais, possa funcionar uma
Secretaria de Agricultura, que nunca funcionou.

0 projeto, que está vindo para esta Casa, da criação do Instituto Mineiro do
Café, para nOs, e de alta valia. No momento certo, vamos debat6-lo e trocar
informaçoes, para aperfeicoá-lo. Vamos dar importáncia a esse projeto do
Governador, porque Minas responde por 51% da produção nacional de café.
Acho que é urn momento muito born.

Não sabia que V. Exa. tinha gosto pela agricultura. Fico, realrnente,
satisfeito, pois sou filho de agricultor, sou produtor e teriho a certeza de que
V. Exa. ira contribuir e prestar urn grande serviço a este Estado, juntamente
conosco, para que possamos soerguer a agricultura e justificar o porquê de a
Secretaria de Agricultura, infelizmente, nunca ter sido bern operacionalizada
em Minas Gerais. 0 Governo Federal nunca teve uma poiltica agricola para o
Pals. Fico contente corn sua cobocação; sou membro suplente da Comissão
de Agricultura. V. Exa. não faz parte dela, mas farei questao de trocar
informaçoes corn V. Exa., para que participe conosco, independenternente de
ser membro. 0 que vale é o seu ideal, o seu pensarnento, é a sua
inteligência. Fico realmente satisfeito de ter mais urn Deputado para sornar
conosco e fazer corn que o Governo enxergue nossas cobocaçoes, para que
possamos "alavancar" essa Secretaria, dar a ela urna nova vida, urna nova
irn portãncia.

Hoje, infelizmente, o que ternos acompanhado, na minha região, na região
do Deputado Márcio Kangussu e em outras mais do Estado de Minas, é urn
verdadeiro êxodo rural, porque ninguém está tendo ãnirno, nenhum produtor
está tendo condiçoes de produzir, corn essa polItica econômica irnpbantada
pelo Governo Federal. Não ha condiçaes, porque Os juros são estratosféricos.
Na hora de vender o produto, vamos competir corn produto importado, que
entra subsidiado por juros baixIssirnos. Não ternos condição de cornpetir.

Hoje, estamos acabando corn a agricultura nacionab. Quando vejo tab
afirrnação, Deputado, vaborizo a sua colocação; se não produzirmos, nâo
poderernos consurnir. Temos de nos juntar para forrnar urn grande
contingente de forças parlarnentares, a firn de defender a agricultura, para
que o Governo tenha urna polItica agricola condizente corn a realidade, para
fazer corn que evitemos o êxodo rural, que é constante.

Sinceramente, se eu simpatizava corn V. Exa. antes, passo a simpatizar
muito mais corn seu ideal. Tenho a certeza de que, nesta Casa, Sr.
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presidente, Srs. Deputados, teremos urna uniäo de forças em pro[ da
agricultura de Minas Gerais.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
0 Deputado João Leite - Agradeco a liberalidade de V. Exa.; é apenas para

dizer que fiquei surpreso corn a reacão do Deputado Paulo Pettersen, porque
não falel que sou urn grande defensor da agricultura. Apenas cornemorei,
depois de 100 dias, a nomeação do Secretário de Agricultura. Sei que a
agricultura é rnuito importante para o Estado de Minas Gerais. Tarnbém fiquel
surpreso pebo fato de o Deputado Paulo Pettersen repetir ate o que disse
outro dia 0 ex-Governador Newton Cardoso. Comemorando a vitOria do
Governador Itamar Franco, ele disse que é o primeiro Governador honesto da
história de Minas Gerais. 0 Deputado Paulo Pettersen diz tambérn que nunca
tivemos Secretário de Agricubtura e que o Deputado Raul Belérn e o prirneiro
da histOria de Minas Gerais; nunca tivernos uma politica, sern determinação,
inclusive, de tempo; é urna surpresa para nós.

Queria dizer que consideramos a agricultura importante para o riosso
Estado. Ainda bern que, depois de 100 dias, temos urn Secretário de
Agricultura; estaremos acornpanhando o trabalho dele. No que pudermos,
aqui, na Assernbléia Legislativa, estaremos apoiando a reforrna agrária e
todos os instrumentos importantes para que o Estado de oportunidade as
pessoas que vivem no carnpo.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu..
0 Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, discordo do ilustre

Deputado Paulo Pettersen quando afirrna que Minas Gerais nunca teve
Secretário de Agricubtura. Tivemos vários grandes Secretários. Infelizmente, a
conjuntura e a vontade poiltica não permitirarn que esses ilustres hornens
pUblicos desenvolvessem bern suas atividades. Gostaria de citar apenas dois,
que são meus amigos e que, se assistissem a esta sessão, ficariarn
constrangidos se não viesse defendê-bos. Urn debes é urn hornern pübbico que
o Brasil todo conhece, o Ministro Abysson Paulinelli. Outro, urn amigo meu,
técnico da rnebhor qualidade, que foi tambérn Presidente da EPAMIG: o Prof.
João Batista de Lima Soares. So para exempbificar, porque houve, sirn,
grandes Secretários. Infelizrnente, não puderam atender as demandas,
principalrnente as do Jequitinhonha e do Mucuri. Tiveram vontade, agirarn,
mas faltaram recursos e vontade politica para que obtivessem melhores
resubtados.

Assim, quero deixar registrado que Minas Gerais teve grandes Secretários
de Agricubtura, como esses dois ilustres homens pUblicos a que me referi.

* - Sern revisão do orador.
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o Deputado Marco Regis Sr. Presidente, Srs. Deputados, as debates
acabaram esquentando esta manhã mama, como dissernos ern nosso
pranuncjamento

Deputado Paulo Pettersen, Deputado Márcio Kangussu, Deputado Fábio
Avelar, acredito que a Brasil poderia pegar rumo. 0 Deputado Fábio Avelar é
uma das legitimas inteligências desta Casa, pessoa fulgurante, sensata, que
admiramos e passamos a prezar muito, par seu conhecimento e por sua
constante presença nesta Casa. Quando se preocupa corn a privatizaçao da
COPASA. MG quando o Deputado Paulo Pettersen preconiza a agricultura,
assim corno a Deputado Márcio Kangussu, parece que estamos caminhando
para falar a mesma lingua. Este Pals deveria investir na agricultura. Fal o que
o Presidente da RepUblica prometeu corn urn dos dedos da rnão, ern sua
prirneira campanha presidencial, e não curnpriu. Ao contrário, entregou a
Brasil sanha do capital internacional. Se tivéssemos fechado nossas
fronteiras e Investido na agricultura, terlamos gerado rnuitos empregos neste
Pals. Pelo rnenos, não teriarnos deixado que ninguern rnorresse de forne, a
que e a minima que poderiamos pedir para os brasileiros. Hoje, esses
pronunciamentas convergem. Somos contrárias a privatizaçao de
determinados setores. Sornos contrários a privatizaçao de setores
estrategicos.

No dia 21 de abri!, em Ouro Preto, a Governador teve razão em dizer que,
se a Governo insistir em privatizar nossas águas e nossas usinas, vai haver
confronto E todos deveriam entender esse confronto ao pe da letra. Não ha
motivos para eufemismo. Sr. Presidente, se a Govemno Federal entender de
se intrometer nos bens naturals de Minas Gerais - a caixa-d'agua do Brash -,
que são as nossas águas e as usinas construidas ao longo dessas vias
fluvials, ternos de partir para qualquer tipo de confronto. Temos de deixar de
ser mansos coma cordeiros, temos de começar a reagir contra a imposição
internacional

0 Sr. Michel Candessus que, para mim, eu chamo no português coma urn
'cáo desses", tern de parar de mandar no Pals. Temos de, realmente,
convergir, coma hoje aqul, quanta as privatizaçoes, e preconizar que a Brasil
invista em agricultura, que e urn dos bens maiores. Eu flquei feliz, antem,
quando ouvi a notIcia do crescimento das exportacães em 30% no porto de
Santos.

A nossa soja já flul para a exterior, e a nosso café, V. Exa., Sr. Deputado
Jorge Eduado de Oliveira, que é do Sul de Minas, sabe muito bern que ele é
uma das riquezas que geram emprego na região e que se valorizou corn a
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queda do real diante do dólar. Cam a desvalarização do real, a nasso café
ganhou preço e já se exporta mais café. 0 Brasil já exporta mais soja, já gera
mais emprego.

Se a Brasil não tivesse tornado o rumo de querer rnanter essa palitica burra,
mentirosa, de paridade do dôlar corn a real, nós não terlamas quebrada as
nassas pequenas empresas, as nassas pequenos agricultores. Esse foi a
destino que nos impôs esse vilão chamado Fernando Henrique Cardoso.

o Sr. Pmesidente - Corn a palavra, a Deputado Paula Pettersen.
o Deputado Paula Pettersen - Gostaria, em primeira lugar, de agmadecer a

sua paciência e a sua competência para cam esse contingente, nesta sexta-
feira. Gostaria de parabenizam as nossos colegas pela importãncia, pelo
interesse e pela pemmanência neste Plenário, dando vida e se preocupando
corn a sociedade mineira. Mas, Sr. Presidente, o meu ilustme colega também
oriundo da zona rural, que é a Deputado Marcia Kangussu, conheço a sua
bela terra produtiva... Quando muito bern lembramos aqui que Minas náo teve
Secretário, não estou falanda da pessoa do próprio Secretário citado, que e
amigo dele, Alyssan Paulinelli, pessaa de alto gabarito, de alcance
inquestionável; estau dizendo que ele não deixou aqul em Minas Gerais
nenhuma marca na agricultura, nenhum marca na pecuária. Não estou
falando da sua pessoa, mas de suas açöes e do Govemno ao qual ele
pertenceu, que nada fez também para a pecuária e para a agricultuma. Então,
tenho, sim, Sr. Presidente, de lamentar, porque a agricultura está sozinha ate
agora. 0 Unico Govemnador que se lembrou urn pouca, no inicio do seu
Govemno, da pecuária foi, realmente, Itamar Franca, apresentando esse
projeto que enviou a esta Casa, para que possamos ter uma defesa
institucional do rnaior praduto agrIcata deste Estado, que é a café.

Então, Sr. Presidente, gostaria sO de agradecem todas essas participaçOes,
toda essa preocupação, dos Deputados João Leite e Fábio Avelar. Temos de
fazer tudo para que ltamar não seja urn Govemnador irresponsável coma foi
Eduardo Azemedo, que entregou a pouco que temos em Minas Gerais. Temos
de evitam essas irresponsabhlidades aqui em nosso Estado. Isso,
independentemente de partido. Vamos somam as intemesses do pavo mineira.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Marcia Kangussu
o Deputado Marcia Kangussu* - 0 nobre Deputado Paulo Pettersen

começa a seu racioclnio ate dentro de uma linha, de uma logica, defendendo
ate rnesmo a indefensável, mas, depois, acho que a fIgado dele fala mais alto,
e ele começa a atacam a ex-Govemnador Eduardo Azeredo. Ele que é oriundo
do campo, representante aqui de Camangala, sabe muito bern que a sistema
opemacianal da agmicultuma, no Governo Eduardo Azeredo funcionou bern. 0
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IMA funcjonou a EMATER funcionou, a EPAMIG funcionou, a RURALMINAS
funcionou, tudo funcionou. Agora, eu não sel como ele quer que este Governo
governe sempre lembrando e fazendo oposiçáo ao Governo que já passou.

Outra coisa, ele que agora defende - eu também defendo - a criaçâo do
Instituto Mineiro do Café esquece-se que foi o ex-Secretário Alysson Paulinelli
que criou o IMA. Será que o eminente Deputado Paulo Pettersen é contra o
IMA? Acha que o IMA näo cumpre suas funçöes? Foi urn Orgão que não fol
bern criado? Ele propöe aqui a extinçâo de urn Orgão que foi criado pelo
Ministro Alysson Paulinelli.

E preciso, Deputado, que voces, que fazem parte da base de sustentaçao
desse Governo, pensern em governar e em levar meihorias para as nossas
reg:ães, em vez de ficar calunjando e injuriando urn Governo honrado como
foi o de Eduardo Azeredo.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - 0 Deputado Márcio Kangussu foi Secretário

do Governador Eduardo Azeredo e prestou, all, a sua contribuição. Nâo estou
tirando o seu mérito corno Secretário, ele sabe disso, nem tampouco o mérito
pela criaçao do IMA, de Alysson Paulinelli pela criaçâo do IMA. Gostaria
apenas de deixar claro que ele näo deixou marca nenhuma. Nâo fez nada
pela agricultura. Muito menos ainda fez o Sr. Eduardo Azeredo. 0 que ele fez
foi vender o patriniãn,o de Minas Gerais, deixando essa herança podre para 0
Itarnar Franco. Isso tern nos causado transtornos e dificu!fado nossa salda
desse atoleiro em que nos encontramos.

Então, a coisa e mais séria do meu alcance, o do Deputado Márcio
Kangussu ou de todos nos. Precisamos dar uma sacudida. Precisamos agir
de rnaneira eficiente, para evitar que o Governo atual cala no mesmo erro do
Sr. Eduardo Azeredo, por falta de competéncia e de autoridade. F, hoje, o
Presidente da RepUblica insiste, impatrioticamente em colocar Minas como
se fosse urn chinelo aos seus pes. Isso ele nunca vai conseguir. Itamar é urn
defensor inquestionavel da Naçäo.

Então, Sr. Presidente, mesmo assim, quero parabenizar o ex-Secretário
Márcio Kangussu, que contribuiu para urn Governo que foi nefasto para
Minas. Entretanto, nâo posso tirar suas qualidades, nem a sua boa-vontade
para corn Minas. Seu Governador é que era incompetente. Hoje, temos
condiçoes de pour a pedra bruta. Ele é de outro partido, mas não tern
problema, que venha corn suas idéias. Temos que burilar os projetos do
Governo nesta Casa, para que possamos alcançar o segmento da sociedade.

Quero mais urna vez, Sr. Presidente, desejar a V. Exa. urn born final de
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semana, bern como a assessoria, aos Deputados e a todos os presentes.
DesejamoS voltar, na semana que vern, corn esse mesmo espIrito de
colaboracãO do Poder Legislativo, contribuindo para o bern-estar de toda a
sociedade mineira. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia

encerra a reunião, convocando Os Deputados para a reuniäo de debates de
segunda-feira, dia 26, as 20 horas. Levanta-se a reuniäo.

ATA DA 6 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de abril de mil novecentos e
noventa e nove, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados Joâo
Leite, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara e Sargento Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Joâo Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissào presentes. 0 Presidente informa que a reuniäo se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da seguinte
correspondência: convite encaminhado pela PontifIcia Universidade Católica
de Minas Gerais aos membros da Comissão, para participarem do Seminário
Discriminaçäo, Trabalho e Cidadania, a ser realizado no próximo dia 27 de
abril; ofIcio do Cornandante da PolIcia Militar de Itabira encaminhando
resposta a solicitação formulada corn base em requerimento aprovado do
Deputado Durval Angelo. A seguir, passa-se a fase de discussão e votação
de proposicöes sujeitas a apreciacäo do Plenário. 0 Deputado Joäo Leite
passa a Presidéncia ao Deputado Sargento Rodrigues, tendo em vista a
apreciação de matérias de sua autoria. Em seguida, a Deputada Maria Tereza
Lara, relatora, em 10 turno, do Projeto de Lei no 57/99, pede prazo regimental
para emitir o seu parecer, pedido que é deferido pela Presidência. Ato
continuo, a Deputada Maria Tereza Lara, relatora do Projeto de Lei n o 84/99,
procede a leitura de seu parecer, rnediante o qual conclui pela aprovaçào da
matéria, no 1 0 turno, corn a Emenda n o 1, da Cornissão de Constituição e
Justica. Subrnetido a votaçáo, e o parecer aprovado. Nesse rnornento, o
Deputado Joâo Leite retorna a direçao dos trabalhos e, na ausência do
relator, Deputado Glycon Terra Pinto, redistribui o Projeto de Lei n o 117/99 ao
Deputado Sargento Rodrigues, que pede prazo regimental para emitir 0 seu
parecer. Em seguida, passa-se a fase de discussão e votação de proposiçâo
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que dispensa a apreciação do Plenário. A presidéncia informa que estão
sobre a mesa os Requerimentos n°s 123/99, do Deputado Rogerio Correia;
124, 125 e 141/99, da Deputada Elaine Matozinhos; e 132/99, do Deputado
Irani Barbosa. Colocados em discussão e votaçäo, cada urn por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Ato continuo, passa-se a fase de discussão e
votação de proposiçâo da Comissão. São aprovados requerimentos da
Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja designado representante
da Comissão para acompanhar a entrega das terras dos Indios maxakalis, dia
5/5; em que solicita seja realizada reunião conjunta, destinada a audiência
pUblica, da Comissão corn a Cornissão de Poiltica Agropecuaria e
Agroindustrial, para avaliar os resultados obtidos na polItica agrária e agricola
do Estado, corn base no Ciclo de Debates sobre Reforma Agrária; do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada audiéncia
püblica da Comissão, corn a presença dos convidados que menciona, para
esclarecer as dentincias sobre desvio de funcão e abuso de autoridade
ocorridos no 251 BP de Sete Lagoas, envolvendo o Ten.-Cel. Sérgio Luis
Marques, as condiçães de trabalho e o anonimato de trés policiais militares da
6a Cia de Vespasiano e a tentativa de suicIdio do soldado Walter Luiz dos
Santos do 4 0 Batalhão de Uberaba; do Deputado João Batista de Oliveira, em
que solicita sejam pedidas providëncias as autoridades que menciona, no
sentido de enviarem nota de protesto a Embaixada do Ira, condenando o
fechamento do Jnstituto Bahal de Educaçao Superior - IBES -, e pedindo a
liberação dos professores presos e a permissão para os alunos continuarem
seus estudos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca Os mernbros da Comissão para a
próxirna reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Cornissöes, 20 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 82/99

Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social
RelatOrio

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Sebastião Costa, visa a declarar
de utilidade pCiblica o Conselho Central Frederico Ozanam, corn sede no
MunicIpio de Carangola.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, cOnstitucjonaljdade e legalidade,

727
apresentando-Ihe a Emenda n° 1.

Vern agora 0 projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposicöes regimentais.

Fundarnentação
A entidade em exame tern por atribuição coordenar e promover todas as

atividades vicentinas a serem realizadas em sua area de atuacão.
Pratica a filantropia, assistindo pessoas carentes. Fiscaliza o trabalho dos

Conselhos Particulares e das Obras Unidas e Especiais, exarninando seus
relatóriOS. Além disso, encoraja iniciativas para criacão de novas conferéncias
que se proponham a seguir a filosofla e os métodos de acão dos vicentinos.

Em face de seu valioso trabaiho, julgamos ser ela merecedora do tItulo
declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 82/99

corn a Ernenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Corn issöes, 22 de abril de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARATURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 100/99
Cornissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de

utilidade püblica a Fundacão Biominas, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Prelirninarmente, a rnatéria foi objeto de exarne na Cornissão de
Constituição e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta. A seguir, foi encarninhada a esta Cornissão
para detiberação conclusiva em turno Unico, conforrne preceitua o art. 103, I,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A referida entidade tern corno meta fomentar o desenvolvimento da

biotecnologia e da quirnica fina, englobando também as areas de apoio
correlatas. Estimula, dessa forma, a irnptantaçâo de parques que perrnitarn o
desenvolvimento cientIflco; contribui para o crescirnento de empresas
emergentes de alta tecnologia; desenvolve projetos especfficos de gestão
tecnolOgica, corn apoio de institutos de pesquisa, e implementa estratégias de
cornércio exterior que visem a consecucão de seu objetivo estatutário.

Em vista da importância de seu trabaiho, a entidade faz jus ao tItulo
declaratOrio proposto.

Conclusão
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Em face do relatado, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 100/99

em turno ünico, nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissöes, 19 de abril de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, relator.

COMUNICAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçA0

- 0 Sr. Presidente despachou, em 22/4/99, a seguinte comunicaçao:
Da Deputada Elaine Matozinhos, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. Cyro Buda Verçosa, ocorrido em 17/4/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA ioa REUNIAO DE DEBATES, EM 26/4/99
Presidência do Deputado Eduardo Daladier

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Ease (Grande Expediente): Apresentaçâo de ProposiçOes: Projetos de Lei
n°s 256 a 262/99 - Requerimentos n°s 249 a 256/99 - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e José Alves Viana - 2a
Parte: Abertura de lnscricOes - Encerramento - Ordern do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelino de Carvaiho - Agostinho Silveira - Alencar da Silveira Junior - Alvaro

Antonio - ArnbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - Antonio Genaro - Arlen Santiago
- Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - João Paulo - Joäo
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando - Marco Regis - Paulo Pettersen - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Wanderley Avila.

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

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marco Regis, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçäo de ProposiçOes

0 Sr. Presidente - Náo havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para C

Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, sào encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:

PROJETO DE LEI N O 256/99
Declara de utilidade publica o Grupo da Fraternidade lrrnäo Luizinho, corn
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Grupo da Fraternidade Irmào

Luizinho, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta let entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Alvaro Antonio
Justificação: 0 Grupo da Fraternidade lrmão Luizinho foi fundado em

20/3/93. E uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem par finalidade
proporcionar aos menos favorecjdos da comunidade assisténcia no que diz
respeito a alimentaco saUde, moradia, educação, vestuárjo, esporte e lazer.
A referida entidade está em pleno funcionamento e cumpre suas finalidades
estatutárias, conforme atestado de funcionamento e demais documentos
anexas.

- Publicado vaj a projeto as Corn issOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliber-acao, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 257/99
Acrescenta dispositivos a Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, que cria a

Fundo de Incentivo a lndustrializaçao
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 51 da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido

dos seguintes § 1°, 2° e 3°:
"Art. 5 0 - ......
§ 1 0 - Constituj, também, requisito para a obtençao do financiamento de que

trata a "caput" deste artigo a concessâo, durante todo a periodo de vigência
do cantrato, pela empresa postulartte, de estágio profissional para estudantes
de niveis de escalarjdade media e superior, das areas de ciéncia e tecnologia,
de conformidade corn as legisiaçaes federal e estadual que regem a matéria.

§ 21 - Será firmado termo de compromissa entre a empresa concedente e a
beneficiário, corn a aval da instituiçäo de ensino em que a estudante estiver
matriculado.

§ 30 - Os pragrarnas de estágio privilegiarao a complementaçao prática do
processo de ensino e aprendizagem e serào elaborados de acordo corn a
proposta curricular do curso.".

Art. 2° -0 art. 6° da Lei n o 11.393, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido
dos seguintes dispositivos, ficando seu parágrafo ünico transformado em § 11:"Art. 60 - .......
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IX - assinatura de terma de comprornisso assumindo a oferta e rnanutençäo

do programa de estágio.

§ 20 - 0 nürnero de vagas oferecida para a estágio referido no inciso IX será
proporcional ao valor do financiamento pretendido, observada a seguinte
relacão:

- para financiarnento no valor entre R$100.000,00 (cern mil reais) e
R$1.000.000,00 (urn milhão de reais), uma vaga para estudante de nivel
media e uma vaga para estudante de nivel superior;

II - para financiamento no valor de R$1.001.000,00 (urn rnilhão e urn mil
reals) a R$ 2.000.000,00 (dois milhOes de reais), duas vagas para estudante
de nivel media e uma vaga para estudante de nIvel superior;

III - para financiamento no valor de R$2.001.000,00 (dois rnilhOes e urn mu
reais) a R$3.000.000,00 (trés milhOes de reais), trés vagas para estudante de
nIvel médio e duas vagas para estudante de nivel superior;

IV - para financiamento no valor de R$3.001.000,00 (trés milhOes e urn mil
reais) a R$4.000.000,00 (quatro milhOes de reais), quatro vagas para
estagiária de nIvel médio e trés vagas para estagiário de nIvel superior;

V - para financiamento no valor de R$4.001.000,00 (quatro milhOes e urn mil
reais) a R$10.000.000,00 (dez milhOes de reais), seis vagas para estagiario
de nivel médio e quatro vagas para estagiário de nIvel superior;

VI - para financiamento de valor superior a R$10.000.000,00 (dez milhOes
de reals), oito vagas para estag;ário de nIvel médio e seis vagas para
estagiário de nIvel superior.

§ 30 - Para a obtenção da vaga, a estudante deverá inscrever-se junta a
empresa concedente e comprovar frequéncia e born aproveitamento nas
disciplinas de seu curso.

§ 41 - Na ocorréncia de nCimero de candidatos superior ac, nUmero de
vagas, a preenchimento obedecerá a processo seletivo, que adotará coma
critérios a avaliaçao do desempenho do estudante e a exame do seu histórico
escolar.

.Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 4 1 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Eduardo Hermeto
Justificaçâo: 0 desenvolvimento econOmico de urn pals, assirn coma a

integraçaa e a harmonia social de seu povo, acompanha, em grande parte, a
qualidade da educacào pasta ao alcance da populacão.

Ernbora caiba aa Estado a responsabilidade major corn relaçao a oferta de
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educaçao básica, é de todos sabido que Os investirnentos do poder pUblico
não tern sdo suficientes para prestar urn servico de qualidade e ao alcance
de todos. Por outro lado, cidadâos insuficientemente preparados
comprometem a meihoria dos indicadores de equilibrio sócio-econômico,
contribuindo para que, cada vez mais, se aprofunde a distância entre as
nacöes desenvolvidas e as que vêm tentando, ha anos, se desenvolver,
vivendo na periferia do capitalismo global.

E na area da pesquisa cientIfica e da tecnologia que o atraso educacional
brasileiro se revela mais perverso, p015 coloca o Pals a reboque dos grandes
avanços mundlais que acentuam progressivamente a distância entre as
nacoes desenvolvidas, aptas a se manter na vanguarda da economia
globalizada, e as outras, dependentes de transferêncaa dos conhecimentos
produzidos pelas primeiras. E al está o papel da empresa, como mediadora
entre a aprendizagem escolar e a realidade do mundo da produçâo, no qua]
os estudantes tern a oportunidade de praticar os conhecimentos académicos,
tornando-se profissionais mais competentes.

Preocupado corn os desafios que se apresentam para o Estado e o Pals, no
milênio que se aproxima, e consciente da urgência de se proporcionar aos
estudantes das areas mais ligadas ao desenvolvimento técnico-cientifico
aperfeiçoamento profissional compativel corn a realidade do mercado de
trabalho para o qual se preparam, apresentarnos esta proposiçäo, na certeza
de que contaremos corn o apoio de nossos pares.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, de Educaçâo 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 258/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Pará de Minas o imóvel

que especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Pará de

Minas o irnôvel situado nesse municipio, na rua de entrada da Cidade
Ozanam de Pará de Minas, constituido por urn terreno corn area de 10.000m'
(dez mil metros quadrados), registrado sob o n o. 4.852, a fls.126 do livro 2-R,
no Cartôrio de Registro da Comarca de Pará de Minas.

Art.20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3 0- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Antonio Jilio
Justificaçâo: 0 irnóvel objeto deste projeto de lei fol adquirido pelo Municlpio
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de Pará de Minas e posteriormente doado a administracäO estadual corn a
finalidad e de que all fosse construldo urn centro urbano, para beneficiar a
populacao pará-minenSe.

Ocorre que, ate o momento, o Estado nOo deu ao referido imóvel a
finalidade supramencionada. Desta maneira, conforme exposiçäo do Prefeito
Municipal, 0 municipiO pretende reavê-lo para dar-Ihe finalmente uma
destinacãO que beneficie a populacâo parã-minense. Assim, solicito aos
nobres pares apoio a esta proposicâo.

- publicado, vai o projeto as ComissOes 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 259/99
Declara de utilidade pCiblica a Associaçäo Nicleo de Apoio a ToxicOmanoS

e Alcoólatras Fazenda Agua Viva, corn sede no Municipio de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacão NUcleo de Apoio a

Toxicômanos e AlcoOlatras Fazenda Agua Viva, corn sede no Municipio de
Ipatinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 26 de abril de 1999.
Ivo José
Justificacão: A Associação NOcIeo de Apoio a Toxicôrnanos e Alcoôlatras

Fazenda Agua Viva, fundada em dezembro de 1988, é urna entidade civil de
caráter associativo, assistencial e filantrópico que tern como objetivos
prirnordiais as recuperacOes primária, secundária e terciária de toxicôrnanos e
alcoôlatras e a conscientizacão da sociedade em geral dos danos causados
pelo uso de tôxico ou álcool.

Diante disso, julgamos mais que procedente que esta Casa acoiha a justa
reivindicaçao da AssociaçOo NCicleo de Apolo a ToxicOmanos e Alcoólatras
Fazenda Agua Viva do titulo declaratório de utilidade pOblica, urna vez que,
de fato, ela exerce esse papel.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame pretiminar,
edo Trabalho para deliberaçOo, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI NO 260/99
Altera a denorninação da Escola Estadual D. Otávio Chagas, de Monte

Sião, para Escola Estadual D. ltália Zucato Pacchioni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - A Escola Estadual D. Otávio Chagas, de Monte Sião, passa a
denominar-se Escola Estadual D. Itália Zucato Pacchioni.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 26 de abril de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificacão: Este projeto de lei visa a fazer justiça a uma emérita

educadora, professora, coordenadora das Escolas Reunidas e Diretora do
Grupo Escolar de Monte Sião.

Nascida em 4/7/12, filha de Fortunato Zucato e Ida Guireli Zucato, a
homenageada formou-se pela Escola Normal Livre de Mogi-Mirirn, em 1932, e
lecionou na cidade de Serra Negra, em São Paulo, por dez anos. Em 1943
iniciou sua carreira de educadora em Monte Sião, aposentando-se em
25/8/67.

Recebeu a Comenda de Honra ao Mérito, como descendente da primeira
geraçäo de imigrantes, em 1991, e seu nome patrocinou o Troféu Aluno-
Padrão 1995, concedido pela Fundaçäo Cultural Paschoal Andreta, de Monte
Sião.

Fundamentalmente no ensino primário - nIvel em que o Brasil é mais
carente -, D. ltália pontificou-se corn extrema desenvoltura, consagrando
métodos de ensino que hoje se transformaram em lei. 0 relacionamento
mestre-aluno foi por ela orientado e seguido, alcançando resultados próximos
do ideal. Atualmente, esse contato de primordial irnportância na formaçao do
aluno parece não existir ou se desvanece gradativamente.

A forte presença das artes nas aulas fol por ela incentivada e levada a
efeito, fazendo das escolas não apenas nUcleos de didática, mas também de
culture e desenvolvirnento.

Ela se preocupou, ainda, corn a concreta participaçao do aluno na
sociedade, garantindo-Ihe urn lugar na comunidade, oferecendo-Ihe meios de
enfrentar adversidades e ajustar-se ao melo ambiente - o principal propósito
da educacão.

ttália Zucato Pacchioni foi portadora de alma aberta, democrática, corn
ideais fernininos de liberdade, rnulher pronta para ouvir, julgar e executar.
Tomou parte em todas as atividades sociabs do seu tempo, abrangendo toda
a comunidade, em todos os sentidos. Foi muiher receptiva e, ao mesmo
tempo, emissora de conquistas e buscas nobres, tudo arquitetado pare o
desenvolvimento de sua terra natal.

Por lei, atualmente o aluno do 1 0 grau näo pode faltar as aulas, a não ser
por rnotivo justificado. Na ocasião em que ocupava o cargo de Diretora do
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grupo escolar da cidade, era ela quem exercia a vigilância sobre a
assiduidade e se dirigia a casa do faltoso pare conduzi-lo a escola ou advertir
seus pals da responsabilidade de cada urn perante a lei. Esse trabaiho, além
do dever, contribuiu para que a frequência em sua escola se mantivesse em
niveis satisfatórios.

As dates importantes de Nação e do municipio de real interesse do corpo
discente eram repisadas pelas professoras e teatralizadas por ela, método
que ainda hoje, sabe-se, é reconhecido como o ideal pare memorizacão e
valorizacãO do civismo e absorçäo da exata nocão de cidadania.

De formação profissional e familiar acima do comum, D. ltália sable
perfeitamente da necessidade da nutrição adequada dos seus alunos.
Adotou, entâo, a merenda escolar, inexistente na época, corn recursos
conseguidos corn seu trabeiho e persuasão, junto a todos Os que podiarn corn
a escola colaborar.

Embora rnantivesse o ambiente escolar corno urna continuaçao do lar, foi
exigente corn a discipline, a pontualidade, a aplicecão e as boas maneiras
tanto corn a classe estudentil como corn o corpo docente. Fez dos seus
funcionáriOs bons funcionários, todos conscientes de sues obrigacöes,
deveres e direitos. Ensinou-lhes a cidadania nurna époce em que a
escravidão e o servilisrno ainda rondavam a sociedade.

Pertenceu a grupos de teatro e a corals religiosos e leigos. Pele sua cultura,
boa educação e facilidade de expressão, sempre fob convidada pare saudar
visitentes ilustres e prestar-lhes hornenagens. Em festejos e jantares solenes
era a organizadora principal e o insubstitulvel mestre-de-cerimônias. Na
terceira idade, foi uma espécie de ernbaixadore do Executivo Municipal.

Teve participacão decisiva na fundação de diversas instituiçães escolares,
assistencieis, beneficentes, artisticas - e em todas esteve presente
ativamente.

A mode precoce de seu primeiro marido, corn quem teve dois fllhos, não
impediu que a estes educasse com esmero e retidão, fazendo deles pessoas
iteis a sociedade, dignas, honradas e decentes - os advogedos Daltro Roque

Viviani e Maria Dioni Viviani.
Essas são, ao lado de outres tantas, cuja enumeracão seria cansativa, as

virtudes de Itálie Zucato Pacchioni, aqui relacionadas corn 0 intuito de
justificar o pedido de se emprester seu nome ao ex-Grupo Escolar de Monte
Sião, pelo qual labutou por toda a sua vida de educadora. Essa homenagern
será des mais oportunas, pois a cidade estará perpetuando urn nome que
dignificou o ensino, o professorado, os estudantes e, consequentemente, toda
a sociedede a que pertenceu e enelteceu.
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Ademais, D. Otávio Chagas, a par de ter sido personagem ilustre - foi Bispo

de Pouso Alegre -, já se encontra devidarnente homenageado: em Pouso
Alegre ha uma praça e uma escola estadual denominadas D. Otávio.

Estas, as razOes que me levarn a apresentar este projeto de lei, para o qual
aguardo a aprovação dos meus nobres pares nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento fnterno.

PROJETO DE LEI N o 261/99
Declara de utilidade ptblica a Associaçao dos Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Mantena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo dos Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - do MunicIpio de Mantena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
Ermano Batista
Justificação: A APAE existe na cidade ha vários anos e tern se revelado de

notável eficiência na consecução de seus fins.
Hoje a Associaçâo não atende apenas aos excepcionais da cidade, mas de

toda a região, o que faz de forma desprendida e dedicada, pelo que vem
crescendo a cada dia o nürnero daqueles que recorrem a ela para 0 processo
de integraçâo dos deficientes.

Os dirigentes e funcionários da APAE de Mantena, trabalhando
graciosamente e por longas horas diárias, dispensam a rnelhor atencäo e
amor aos excepcionais, num exemplo digno de ser seguido.

E de se notar, ainda, que a entidade consegue vencer as dificuldades corn
persistência, levanta fundos e se equipa, condignarnente, para servir de
maneira primorosa.

A organização é, de fato, de utilidade pUblica. Nada rnais justo, portanto,
que seja assim reconhecida de direito.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 262/99
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Universidade do Estado

de Minas Gerais - UEMG - o seguinte imóvel de propriedade do Estado:
- area de terreno corn 29.266,80 M2, constituIda pelos totes n.° 1-A, 2-A, 3-

A, 4 e 5, da quadra 61, situada na Av. José Cãndido da Silveira corn a Rua
Carnilo Prates, n o 390, no Bairro Uniâo, em Belo Horizonte, originária dos
registroS feitos junto as transcriçOes n

os 23.120, a fis. 172, livro 3-T; 31.887, a
fis. 34, livro 3-AB; e 31.932, a fis. 45, livro 3-AB, do Cartório do 40 Oficio do
Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

§ 1 0 - 0 imOvet de que trata o inciso I deste artigo destina-se
exclusivamente a construcão e ao funcionamento do 'campus" universitário
da UEMG em Belo Horizonte, devendo a sua implantacão ser iniciada ate
cinco anos após a Iavratura da escritura de doaçäo, a expensas da donatária,
sob pena de sua reversâo ao patrimônio do Estado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-Se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniães, 8 de abril de 1999.
Márcio Cunha
Justificacão: 0 imóvel, cuja transferéncia de dorninio a UEMG se propSe,

permitirá a ampliacão de suas instalaçães fisicas, reservando a area
destinada corn exclusividade a construção e ao funcionarnento do "campus"
universitáriO na Capital, e terá este projeto, em boa hora, solucionado questäo
que vem preocupando a administraçäo da Universidade.

- Publicado, val o proejto as Comissöes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
No 249/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de inforrnaçöes sobre o
fato de Indios terern sido impedidos de entrar nos trens do metro. (- A Mesa
da Assembléla.)

No 250/99, do Deputado Arnilcar Martins, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn a Escola Estadual Francisco
Fernandes pela passagem de seus 90 anos de fundacão. (- A Comissâo de
Educacão.)

No 251/99, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, corn vistas a que sejarn nomeados os
candidatos aprovados no Ultimo concurso püblico para preenchirnento de
cargos na Secretaria da Segurança PtThtica. (- A Comissào de Administracão
PübI ica.)
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NO 252/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao

Ministro da Previdência e Assistência Social, corn vistas a que seja reavaliada
a decisão de se extinguir a Area de Serviço Social integrante da estrutura
organizacional do INSS. (- A Comissào do Trabalho.)

NO 253/99, do Deputado Christiano Canêdo, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas ao asfaltamento da estrada
que liga os Municipios de Barão do Monte Alto e PatrocInio de Muriaé.

N O 254/99, do Deputado Christiano Canédo, solicitando seja formufado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a que seja dada continuação
as obras de asfaltamento da BR-356, no trecho que liga os MunicIpios de
Muriaé e Ervália.

NO 255/99, do Deputado Christiano Canédo, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a que seja dada preferéncia
ac asfaltarnento da estrada que liga os MunicIpios de Miradouro e Vieiras.

NO 256/99, do Deputado Christiano Canêdo, solicitando seja forrnulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a que seja dada prioridade ao
asfaltarnento da estrada que liga os Municipios de EugenOpolis e Antonio
Prado de Minas. (- Distribuidos a Cornissão de Transporte.)

Oradores inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira * - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

nesta noite, venho a esta tribuna para prestar urna homenagern a urn grande
mineiro que enriquece e enche de orgulho a area rnédica em nosso Estado.

Hoje, o Dr. Navantino Alves está completando 100 anos de vida. Na
semana passada, tive a alegria de receber seu livro autobiografico
"Lembranças e Emoçoes", corn uma dedicatória autografada por ele.

A ieitura do livro, numa narrativa simples como tern sido a vida desse ilustre
medico, confirma tudo o quejá ouvimos a seu respeito ao longo dos anos.

o Dr. Navantino Alves representa urn marco na evolução da pediatria em
Minas, sendo o primeiro pediatra de nosso Estado.

E urn exemplo de grandeza de coração no exercIcio da rnedicina, pois
sempre atendeu a todos os que o procuravam corn a mesrna dedicação e alto
espIrito de profissionalisrno, fazendo da profissao urn verdadeiro sacerdOcio.

Sua trajetória de vida sinaliza uma existéncia fecunda. 0 Dr. Navantino
nasceu no dia 26/4/899, na pequena cidade de Turvo, hoje rebatizada de
Andrelândia, no Sul de Minas.

Desde pequeno acostumou-se ao trabaiho e aos desafios para vencer.
Vendeu leite de porta em porta, para ajudar os pais a cumprirem a promessa
de formar todos os filhos.
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Nas férias, assumia corn os irmãos o armazérn de secos e molhados da

familia, substituindo Os ernpregados, que entravam em férias coletivas.
Fez o curso prirnário na cidade de Turvo, depois, fez ate o 50 ano ginasial

em São Paulo e a seguir transferlu-se para Belo Horizonte, onde concluiu o
ginaSial.

Desde criança, ainda em Andrelândia, já sonhava em ser medico, e, assirn
que terminou o curso secundário, foi para o Rio de Janeiro e matriculou-se na
Faculdade de Medicina, onde se forrnou em 1924.

Além de aluno dedicado e atento, o Dr. Navantino sempre cultivou urn
profundo pensamento hurnanista. Assim, depois de algum tempo de estudos
e de prática médica, já cansado corn Os estágios em clinicas especializadas,
inscreveU-Se nurn concurso para auxiliar acadêmico no Pronto-Socorro do Rio
de Janeiro.

Nesse local de atendimento püblico, pOde praticar, segundo relata em seu
livro, uma medicina generalista e teve oportunidade de selecionar casos de
pediatria, que, posteriormente, seriam incluidos em sua tese de doutorado.

Ainda corno auxiliar acadêmico, no seu dia-a-dia, presenciou cenas de
criancas nuas, desnutridas, brincando em aguas poluIdas nos cortiços do Rio
de Janeiro, o que o deixava rnuito sensibilizado e triste. Fatos como esses
foram as sementes de seu amor pelas crianças e pela pediatria.

Antes de terminar o estágio, lançou a revista "A Escola Médica", que
publicava artigos cientIficos de professores e alunos. Esse foi o prirneiro
indIclo de sua preocupacão corn a pesquisa, que o acompanha nesses 75
anos de dedicacão a medicina.

0 primeiro consultório do Dr. Navantino Alves foi instalado em
Nepomuceno, no Sul de Minas, em 1928. Depois, mudou-se para Juiz de
Fora, onde ajudou a fundar a Maternidade Terezinha de Jesus, ate hoje em
funcionamento. A seguir, atendendo a urn convite da Santa Casa de
MisericOrdia, veio para Belo Horizonte, onde instalou urn servico de
atendimento as crianças.

Foi o idealizador da construcão do Hospital da Criança, tendo, para tanto,
realizado uma verdadeira proeza: negociou corn a Empresa Gornes Nogueira,
na época, proprietária de vários cinemas em Belo Horizonte, o aurnento de
urn tostão nas entradas dos fUmes, garantindo a verba para 0

empreendimento.
Foi o criador da Sociedade Mineira de Assisténcia a Infância, onde fundou

urn pavilhão para atendimento as crianças carentes e realizou várias
pesquisas sobre a importância da nutrição equilibrada na infância, as quais
foram publicadas na revista "Análise de nutrição".
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Alguns anos depois, essa Sociedade passou a se chamar Jnstituta Minero
de Combate a Desnutriçao, que foi rebatizada como Fundaçâo Navantino
Alves.

Ele mantinha urn banco de leite humano e urn lactário que garanUa
mamadejras de leite corn rnaizena. La havia, ainda, dentistas e psica101ogos,
além de fisioterapia infantil e abreugrafia.

Os atendirnentos chegavarn a 10 mil criancas par mês, mas cairam corn a
SUS, e a Fundacâa, infelizmente, fai fechada.

O Dr. Navantino e pioneiro ainda em outros trabalhos medicos. Foi
professor fundadar da area de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais e urn dos fundadares e Presidente da Saciedade Mineira de
Pediatria.

Par toda essa bela e fecunda trajetária de vida, coma medico e cidadão,
enviamas nossos cumprirnentas aa Dr. Navantino Alves e farnIlia, na
corneniaracao de seu centenário de nascimento.

Para finalizar, Iernbramos, aqui, uma passagem da Biblia, na carta de Paula
aas Cormntios, em que fala do amor coma dam supremo.

E barn, Dr. Navantino, termos pessaas coma a senhor, camoexemplo de
vida pela sua energia, pela sua dedicaçãa, pelo seu entusiasrna. E gratificante
para tados nOs t6-lo coma médica e, par caincidência, corn a mesma idade de
Bela Horizonte. V. Sa. e urn sImbalo para tadas as médicas desta geração. E
de pessaas coma a senhor que extraimos a farça e a caragem para tentar
imitá-lo, senão no todo, pelo rnenos em parte. Parabéns pela sua existéncia
fecunda e bela.

0 Deputada José Alves Viana (em aparte) - Agradeça a aparte. Quera
parabenizar a nabre calega pela brilhante id6ia de prestar essa hamenagem
aqui, na Assernbléja Legislativa, a esse grande calega, a essa pessaa
extraordinária, Irnpar, de vida exemplar, de grande dedicaçaa a causa da
pediatria, nãa sO rnineira, brasileira, rnas pelo seu canhecimenta, pela seu
trabaiho, pela sua experiência em relaçãa a tadas as crianças do mundo.

Sentima-nos envaidecidas par ser seu calega pediatra ha 23 anas e a
temas carno urn exemplo, urn madela a ser seguida, exatamente pela maneira
carinhasa, pela atençãa que sempre dispensau as mães, as crianças e,
principalmente pela sua dedicacão a essa causa.

A histOria de vida desse grande pediatra, a primeira pediatra de Minas
Gerais merece relevantes cumprimentos da nossa parte. Que saibamos
seguir a seu exemplo. 0 exempla é que tern de ficar. E a Dr. Navantina é para
tadas nos urn exempla de vida na medicina e na pediatria, tida para ele coma
sacerdOcia, urn ideal que cansegulu pOr em prática durante tada a sua vida.
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iria usar da palavra para hamenageá-la, mas fiquei hanrada de V. Exa estar

prestanda esta hamenagem. Não poderia jarnais, coma pediatra, deixar
passar as 100 anos do nossa calega Dr. Navantino Alves sem Ihe prestar
uma hornenagem.

O Deputada Jorge Eduardo de Oliveira* - Agradeça ao Deputado José
Alves Viana suas palavras. Acho que nãa paderIamas, de maneira alguma,
deixar de hornenagear esse impartante medico, a Dr. Navantino, que
completa 100 anas de existência totalmente lUcido, e que enobrece a
medicina de urn mado geral.

O Deputada Marco Regis (em aparte) - Também nos unimas ao calega
José Alves Viana e aa Presiderite desta reuniãa de debates de haje, dia
26/4/99, para nos associarmos a V. Exa nesta apartunidade em que traz
palavras elogiasas ao nassa colega Dr. Navantino Alves. Opartunas são suas
palavras, Deputada Jorge Eduardo de Oliveira, porque as páginas da
imprensa mineira ontem e haje registram a trajetOria desse brilhante medico,
que exerceu a medicina corn dedicacão e, mais do que isso, coma disse V.
Exa , corroborada pela Deputada José Alves Viana, cam uma visão sacerdotal,
coma era exercida a medicina nos primôrdias e nos meadas deste século.
Pudemas acarnpanhar haje, através de canais de televisãa, "flashes"
jarnalIsticas que abordavam a vida desse eminente medico, cuja trajetória
acarnpanharnas modestamente na Santa Casa, na nassa épaca de residente,
de cilnica cirUrgica, no 100 andar daquela instituicãa. instituiçâa essa em que
ele deixou coma herdeiro seu fllha, também outra célebre medico mineiro,
Navantino Alves Filha. Ambos engrandecem e enobrecem a medicina de
Minas Gerais e do Brasil. Medicos coma ele, Navantino Alves, primeiro
pediatra de Bela Horizonte, que haje campleta urn centenário de vida, são
exempla dignificante para todos nOs, seus colegas de prafissãa.

Sentimos nas suas palavras a sinceridade da sua manifestacãa e temos a
certeza de que as autras calegas medicos compreenderam a sua
manifestacão, porque a registra da vida de Navantino Alves fica para a
posteridade nos anais da Assembléia Legislativa corn a manifestação de V.
Exa. Parabéns pela sua fala e parabéns ao Dr. Navaritina Alves pelo seu
centenário.

O Deputada Jorge Eduardo de Oliveira* - Muita abrigado pelas suas
palavras, Deputado Marco Regis. Sr. Presidente, era a que tinhamas que
dizer.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada José Alves Viana.
• Deputado José Alves Viana - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,
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Srs. Deputados, funcionários da Casa, imprensa e visitantes das galerias, a
Comarca de Curvelo atende hoje, além do rnunicIpio sede, corn cerca de 80
mil habitantes, as comunidades de Morro da Garça, Presidente Juscelino,
Inimutaba e Felixlàndia.

São mats de 120 mil cidadãos na expectativa da prestação jurisdicional, em
suas diversas modalidades. Corn exceçao da area trabaihista, atendida pela
Junta de Conciliação e Julgamento local, todas as demais atividades da
justiça de 1a lnstãncia se concentram no FOrum de Curvelo.

São aproximadarnente 4.600 processos na area civel e 1.500 na criminal,
além de algo em tomb de 1.130 processos executivos fiscais e mais
procedimentos relativos a crianças e adolescentes. Existem, no entanto,
apenas duas Varas para atender a toda a movimentação processual. Apesar
do esforço dos serventuários e da dedicação dos erninentes Juizes e
Promotores, torna-se inviável urn trabatho ágil, como querem todos, em razão
do acUmuto de serviço.

Por outro lado, as mültiplas facetas do exercicio da cidadania fazem corn
que as pessoas busquem a reconhecimento de seus direitos corn major
frequencia. Assim, para cada processo solucionado, no rninimo trés deram
entrada na mesma Vara. Os mutirOes ja levados a efeito solucionaram
apenas temporariamente o acUmulo de processos, já que, apOs o esforço
concentrado, a situação volta a se desequilibrar.

Na area criminal, a impossibilidade do curnprimento dos prazos, por major
que seja a ernpenho dos doutos magistrados, pode vir a facilitar a concessão
de liberdade provisória a elementos nocivos ao meio social. Os processos de
competéncia do tribunal do j(iri, de preparação complexa e demorada, e que
exigem elaboraçao de pauta de julgamento, tomam, por vezes,
completamente o dia de trabalho do Juiz e de seus auxiliares, paralisando por
completo o andarnento de outros autos. Necessária e imperiosa se faz,
portanto, a criação de mais duas Varas na Comarca, para oferecer aos
Juizes, Promotores, serventuários e advogados melhores condiçaes de
trabatho.

Assirn, quero dar cléncia a esta Casa de que encaminhei ao egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais urn oficio solicitando a criação dessas
Varas e desde já, peco aos meus ilustres pares a prestirnosa atenção a um
provável projeto de lei nesse sentido, a ser encaminhado pela Presidéncia
desse Tribunal.

A aprovação de projeto corn essa finalidade é anseio de toda a classe dos
advogados, da i oa Subseção da Ordem dos Advogados do Brash - Seçao
Minas Gerais, que vem se manifestando reiteradamente no mesmo sentido; 6
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tambérn aspiracãO do MM. Juiz Diretor do Foro, que deseja aprimorar a
qualidade dos serviços que a justica local vern prestando. Mas é,
principalrnente 0 cidadão o major beneficiado corn a prestacão jurisdicional
ágil, revigorando assim a confianca na justica e a garantia da prevalência dos
seus direitos.

Era o que eu tinha que requerer, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
2a Parte

Abertura de lnscriçOes
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia

passa 6 2a Parte da reunião, compreendendo as comunicacöes da
Presidência e de Deputados e os pronunciarnentos de oradores inscritos.
Estão abertas as inscriçöeS para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Encerrarnento
O Sr. Presidente - Não havendo comunicacöes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 27, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edicão anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO

No 1/99
As nave horas do dia treze de abril de mil novecentos e noventa e nave,

comparecem na Sala das Comissães as Deputados Eduardo Daladier, Dalrno
Ribeiro Silva e Marcia Cunha, rnembros da supracitada Comissão. Havendo
ntmero regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Daladier, declara aberta
a reuniãa e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Marcia
Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a parecer do relator. A seguir, a relator,
Deputado Dalmo Ribeira Silva, pede prazo regimental para apresentar a seu
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissães, 27 de abril de 1999.
Dalmo Ribeiro Siva, Presidente - Paulo Piau - AntOnio Julio.

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

C

e
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INDLJSTRIA E COMERCIO

As quinze horas do dia treze de abril de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Marcia Cunha, Elbe
Brandão, George Hilton e Alberto Bejani, membros da supracitada Comissão.
Registra-se, também, a presença dos Deputados Carlos Pimenta, Wanderley
Avila, Arlen Santiago, César de Mesquita e Chico Rafael. Havendo ntimero
regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandäo, deciara aberta a reunião e,
em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado George Hilton,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a quai é dada por aprovada e é
subscrita pelos presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se
destina a debater, na primeira parte, os pianos da TURMINAS para a
implantação de politicas que visem a geração de empregos e ao aumento da
arrecadação de tributos no turismo e, na segunda parte, a PRODETUR em
Minas Gerais. inicialmente, a Presidente concede a palavra ao Deputado
George Hilton, autor do requerimento que motivou a primeira pane da
reunião, para suas consideraçoes iniciais. Dando prosseguimento, a
Presidente passa a palavra ao Sr. Fernando Antãnio Vasconcelos Lana e
Souza, Presidente da TURMINAS, para sua expianaçào. Segue-se debate
sobre a matéria. Ato contInuo, a Presidente passa a segunda parte da reuniäo
e, por ser autora do requerimento que motivou essa fase, tece algumas
consideraçoes sobre o PRODETUR. Fazem uso da palavra os Deputados
Wanderley Avila, Carlos Pimenta, Mãrcio Cunha, Arlen Santiago e George
Hilton e os convidados presentes, a saber, os Srs. Fernando Antonio
Vasconcelos Lana e Souza, Presidente da TURMINAS; Marcos Antânio
Frade, Vice-Diretor do DER-MG; Sergio Amaral, Superintendente da
SUDENOR; Jeferson Augusto de Figueiredo, Prefeito Municipal de Grão-
Mogol; Leônidas Gregario de Almeida, Prefeito Municipal de Pirapora; Vidal
Jinior, Secretário de Turismo do Municipio de Januária; e Antjonio FelIcio
Nemer, Prefeito de Itacarambi. Segue-se amplo debate, conforme consta nas
notas taquigrafIcas. Por sugestäo da Presidente, Os Prefeitos e
representantes presentes decidem formar uma comissâo para acompanhar 0
desenvolvimento do PRODETUR no Node de Minas. São indicados, por
unanimidade, as Prefeitos Municipais de Januária, Grão-Mogoi e Pirapora.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos
paniamentares, convoca as membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinánia, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 2 de abnil de 1999.
Elbe Brandâo, Presidente - Edson Resende - Marcia Cunha - George Hilton.

ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAçAO

As quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de abrii de mu
novecentOs e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
DeputadoS Ambrôsio Pinto, AIlton Viieia e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Registra-se também a presença do Deputado Marcia
KangusSu. Havendo nUmero regimental, a Presudente, Deputado AmbrOsia
Pinto, deciara aberta as trabaihos e, em virtude da apravacãa de
requerimenta do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da
reuniãa anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita peias membros
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar propasicOes da Comissão. 0
Presudente determina a retirada do Projeta de Lei n o 29/99 da pauta, par
deliberacão da Comissão. Passa-se 6 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendenda a discussão e a votação de praposiçães da Comissão. São
aprovadas requerimentas dos Deputados José Henrique, em que solicita seja
convidado a participar de audiência pUbiuca o Presidente do BDMG, pana
subsidiar a apreciacãa do Projeto de Lei n o 29/99; e Marcia Kangussu, em
que solicita sejam convidados os Presidentes da FEMAM e das AssociaçOes
Micrarnegiaflais de MunicIpios para participar da audiência pübiica corn o
Presidente do BDMG. Cumpnida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membras da Comissão
para a prOxima reunião ordinania, determina a iavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 27 de abril de 1999.
Ambrosia Pinto, Presidente - César de Mesquita - Ailton Vilela.

ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAcAO E OBRAS PILJBLICAS

As quinze horas do dia quatarze de abnil de mil novecentos e noventa e
nave, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Alvaro Antonio,
Arlen Santiago, Dinis Pinheira e Wandenley Avila, membros da supnacitada
Comissão. Havendo nimero regimental, a Presidente, Deputado Alvaro
Antonio, declara aberta a reuniãa e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputada Wanderley Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada par aprovada e é subscnita pelas membros presentes. 0
Presidente distnibui a Projeta de Lei n o 160/99 aa Deputado Wanderley Avila.
A seguir, a Presidência passa a discussão e a vataçãa de praposicOes
sujeitas a apreciaçãa do Plenania da Assembléia. 0 Deputado Wandenley
Avila, relator do Projeto de Lei n o 12/99 no 1 0 turno, solicita prazo regimental,
que 6 concedido pela Presidência. 0 Deputado Arlen Santiago, relator do
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746Projeto de Lei n o 77/99 no 10 turno, solicita prazo regimental, que é concedido
pela Presidéncia. A seguir, o Presidente passa a discussão e a votação de
proposiçoes que dispensam a apreciação do Pienário da Assernbléia. 0
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento em que solicita se oficie ao
Diretor-Presidente da BHTrans pedindo-lhe analisar a possibilidade de manter
entendimentos corn o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado a fim de
que esse órgão destine recursos orcamentarjos especificos para aquisição de
vales-transportes que permitirão aos Oficiais de Justiça atender as pessoas
que não podem arcar corn o pagamento do valor das diligéncias necessárias
ao cumprimento externo das ordens judiciais, prejudicando, assim, o
andarnento dos processos por elas requeridos. A Presidéncia submete a
votação o requerimento, o qua] é aprovado. A Presidéncia alerta sobre a
prejudicial idade dessa matéria sobre o Requerimento n o

73, já em fase de
votação. Submetidos a votação, são aprovados, cada urn por sua vez, os
Requerimentos n°s 122, 130, 136, 137, 138, 139, 140 e 144/99. Na fase de
votação, o Requerirnento n o 73/99 é rejeitado, corn trés votos contra, dos
Deputados Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Alvaro Antonio, e urn voto a favor,
do Deputado Wanderley Avila. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os rnernbros
da Cornissão para a próxima reuniäo ordinária, deterrnjna a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 27 de abril de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva -

Wanderley Avila. 	 -
ATA DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCAL!ZAcAO

FINANCE!RA E ORcAMENTARIA
As dez horas e dez minutos do dia vinte de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das CornissOes os Deputados Márcio
Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Herrneto e Rogerio Correia, membros da
supracitada Cornissão. Estão presentes tarnbém os Deputados João Paulo e
Dalmo Ribeiro Silva. Havendo nmero regimental, o Presidente, Deputado
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Mauro Lobo
que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos mernbros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se
destina a ouvir o Presidente da Fundaçao TV Minas - Cultural e Educativa,
Luiz Alberto Almeida Monteiro, que prestará esclarecimentos acerca das
suspeitas de superfaturaniento do aluguel, pago pelo Estado, do prédio
ocupado pela Fundaçao, e a apreciar a matéria da pauta. 0 Presidente
comunica o recebirnento da seguinte correspondéncia: oficio do Presidente
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do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Sylo Costa, e do Consul
Honorário da Espanha, Sr. Francisco Xavier Leza Bourman, publicados no
'DiáriO do Legislativo de 17/4/99, e comunicação da Chefe de Gabinete do
DeputadO Miguel Martini informando a impossibilidade de comparecirnento do
DeputadO a esta reunião, tendo em vista compromisso anteriorrnente
assumidO . 0 Presidente informa também que foram recebidas as seguintes
propOSicOes seguidas do nome dos relatores a que foram distribuldas:
Projetos de Lei n

os 64, 119 e 170/99 -Deputado Rogerio Correia; 32 e 67/99 -
Deputado Miguel Martini; 34 e 78/99 -Deputado Mauro Lobo. 0 Presidente
convida a compor a Mesa o Sr. Luiz Alberto Almeida Monteiro e passa-Ihe a
palavra para proceder a sua explanacão acerca das suspeitas de
superfaturameflto do aluguel, pago pelo Estado, do prédio ocupado pela
FundacãO que preside. ApOs sua exposicão, fazern uso da palavra todos os
DeputadoS presentes, conforrne consta nas notas taquigráficas. A seguir, o
Presidente agradece 0 comparecimento do convidado e suspende a reunião
para os cumprimentos. Reaberta a reunião, as 11 horas, corn a presenca dos
DeputadoS Mauro Lobo, Rogério Correia e Eduardo Hermeto, o Presidente,
Deputado Márcio Cunha, passa a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votacão de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a
apreciacão do Plenário da Assembléia. Na ausência do relator anteriormente
designado, o Presidente redistribui ao Deputado Eduardo Hermeto a
apreciacão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 10/99. Corn a palavra, o relator
procede a leitura de seu parecer, concluindo pela aprovacão da matéria
citada corn as Emendas n°s 1, da Comissão de Justica, e 2, que apresenta.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, e
concedido prazo regimental aos relatores dos Projetos de Lei n

o
s 81 e 138/99.

Passa-se b 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votacão de proposiçOes que dispensam a apreciacão do Plenário da
Assembléla. Apás votação, são aprovados, em turno Unico, os Requerimentos
n°s 133, 158 e 165/99, na forma original, e 161/99, na forma do Substitutivo no
1. Passa-se a 3a Fase da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e a
votacão de proposicOes da Comissão. Subrnetidos a votação, são aprovados
dois requerirnentos de autoria do Deputado Rogério Correia: no primeiro,
solicita-se seja convidado o Presidente da COPASA-MG para debater a
questao da venda de 49% das acOes e para que se pronuncie sobre suas
diretrizes estratégicas na gestão da empresa; solicita-se também sejam
convidados o Procurador-Geral da Prefeitura de Belo Horizonte e o
Presidente do Sind'agua, para debaterem sobre a questão da concessão do
serviço de água ao MunicIpio de Belo Horizonte; no segundo, solicita-se



748sejam debatidos nesta Comjssào os Projetos de Lei n os 50 e 172/99 corn o
Secretárjo da Educaço, urn representante do Sind-LITE e urn representante
dos professores que eram desigriados do Estado e atualrnente estão
desempregados Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os rnembros da Cornissâo para a
proxima reunjão ordinárja determjna a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rogerio Correia - Olinto Godinho.

ATA DA 7a REUNJAO ORDINARJA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de abril de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das Corn issöes os Deputados Joâo
Paulo, Antonio Andrade e Maria José Haueisen, mernbros da supracitada
Comissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente Deputado Joâo Paulo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimeno do
Deputado AntOnio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissäo
presentes. ApOs, a Presidéncia comunica que a Deputada Elaine Matozinhos
foi designada relatora, em 15/4/99, do Projeto de Lei no 150/99, no 10 turno, e,
em seguida, distribui ao Deputado Bené Guedes o Projeto de Lei n o 142/99,no 10 

turno. Passa-se 31 fase da Ordem do Dia, compreendendo a
thscussão e a votação de proposicoes da Coniissão Corn a palavra, o
Deputado Antonio Andrade apresenta requerimento em que solicita seja
realizada audiêncja pOblica nesta Comissâo, para discutir questoes acerca da
cobrança de parcelas do crédito educativo, com a participaçao dos
representantes da Caixa EconOmica Federal - CEF - , dos Presidentes dos
Diretôrjos Académicos da UCMG, da Faculdade Newton Paiva e da
Faculdade Milton Campos, entre outras. Submetido a votaçâo, é aprovado 

0requerumento Cumprida a finalidade da reunjo, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo para a
próx p ma reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 

Ostrabal hos.
Sala das ComissOes, 27 de abril de 1999.
João Paulo, Presidente - Antonio Andrade - Maria José Haueisen.

TRAM!TAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 98/99Comissâo de PolItica Agropecuária e Agroindusrja
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RelatOrio

O Projeto de Lei no 98/99, do Deputado Paulo Piau, visa a declarar de
utilidade pOblica a Associaçâo dos Produtores Hortifrutigranjeiros das
CEASAS do Estado de Minas Gerais - APHCEMG -, corn sede no Municipio
de Contagem.

Inicialmente, foi a rnatéria exarninada pela Comissâo de Constituico e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.

Vern agora o projeto a esta Cornissão para deliberação conclusiva,
conforme dispOe a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentação
A entidade em tela trabalha corn todos as meios a sua disposiçâo para

promover a integraçâo e o desenvolvimento dos produtores hortifrutigranjeiros
do Estado. Tern por objetivo zelar pelos interesses de seus associados,
viabulizando a obtenço de crédito rural e proporcionando-Ihes o acesso a
saOde, a educaçäo e a profissionalização, além de voltar-se para questOes
sociais básicas e emergentes do Estado, tais corno a inserção do homern no
campo, a combate a pobreza e o incremento do uso de tecnologia na
produçâo.

Em face da importância de seu trabaiho, a Associaçao faz jus ao titulo
declaratOrio de utilidade pOblica.

Conclusâo
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 98/99, nos termos

em que foi apresentado.
Sala das ComissOes, 22 de abril de 1999.
Márcio Kangussu, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIcAO N O 1/99

Comissâo Especial
RelatOrio

De autorua de 1/3 dos membros da Assembléia Legislatuva e tendo como
primeiro signatário a Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, a Proposta de
Ernenda a Constituiçao n o 1/99 visa a dar nova redaçâo ao art. 69 da
Constituiçao Estadual.

Publicada no "Diana do Legislativo" de 24/1/99, a pnaposição foi distribuida
a esta Comissão para receber parecer, nos terrnos do art. 201 do Regirnento
I nterno.

Fundamentaçao
0 art. 69 da Constituicào Estadual faculta ao Governador do Estado solicitar



U

750
urgéncia para apreciação de projeto de sua iniciativa. Se a Assernbléia
Legisiativa nâo se manifestar em ate 45 dias sobre o projeto, será ele incluido
na ordem do dia, sobrestarido-se a deliberação acerca de dernais assuntos,
para que se ultime a votação.

o prazo previsto no artigo anterior nao corre em periodo de recesso da
Assembléia nern se aplica a projeto que dependa de "quorum" especial para
aprovação: projetos de lei orgânica, de lei estatutária ou de lei equivalente a
cOdigo.

Por rneio da Proposta de Emenda a Constituiçao n o 1/99, objetiva-se
condicionar a aplicaçao do regime de urgéncia a prévia aprovaçâo do
Pienário desta Casa, além de estender a vedaçâo desse instituto também aos
projetos de piano plurianual de ação governamental, de diretrizes
orçamentárias, dos orçamentos anuais e de créditos adicionais.

o regime de urgência é uma peculiaridade do processo legislativo, prevista
no art. 64, § 1, da Constituiçao Federal.

Todavia, ao cuidar do processo legislativo federal, a Carta Magna rião
inseriu em seu texto normas de preordenação sobre o tema, de aplicaçâo
compulsória aos Estados membros.

o que o constituinte nacional determinou foi a existência, na Constituiçao
Estadual, de um processo legisiativo. Não necessariamente 0 da Uniäo, mas
corn obediência aos principios estabelecidos na Constituiçao Federal.

A propOsito do tema, o eminente constitucionalista José Afonso da Silva, na
obra "Curso de Direito Coristitucional Positivo", enfatiza que "o constituinte
estadual, hoje, tern mais autonomia para organizar 0 processo iegislativo,
porque a Constituiçao de 1988 não impOs aos Estados a obrigação de
observar o processo legisiativo federal nela estruturado. Mas é evidente que
Os principios básicos do processo legisiativo, sem Os quals esse inexiste,
terâo que coincidir nas esferas federal, estadual e municipal: as regras sobre
iniciativa legislativa concorrente e exclusiva, sobre emendas e suas limitaçöes
e sobre o processo de formaçao de leis orçamentárias. Cumpre, no entanto,
notar que a Constituiçao de 1988 tendeu a prestigiar a atuação parlarnentar
no processo legislativo" (1 6a ed. São Paulo: Maiheiros Editores, 1999, p.608).

Na esteira desse entendimento, as normas ausivas ao processo legisiativo
permitem major atuacao do constituinte estadual, não o obrigando, pois, a
reproduzir o texto federal.

Quanto a exciusão do regime de urgência dos projetos de lei relativos a
piano piurianual, ao piano mineiro de desenvoivimento integrado, as diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicionai, cumpre observar
que o Regimento Interno desta Casa, por meio do art. 204, estabeieceu
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procedirnento especial para apreciacão dos referidos projetos, destacando-se
a fixacão do prazo de 60 dias para receberem parecer e a sua votacão em
turno i:Jnico.

Acrescente-Se a isso o disposto no art. 13, § 2 1 , do Regimento, que
determina que a "sessão legislativa ordinária não serâ interrompida sem a
aprovacãO da Lei de Diretrizes Orçamentárias nern encerrada sem a
aprovacãO do Projeto de Lei do Orçamento Anual", e no art. 272, § 30, o qual
não permite 0 requerimento de regime de urgência para os projetos de que
trata o art. 204.

Vê-se, p05, que a proposta de emenda a Constituição em análise está de
acordo corn as normas de procedimento regimental instituIdas por esta Casa.

Também, a iuz dos preceitos constitucionais em matéria de processo
legislativo, não vislumbramos Obices ao seu disciplinamento pelo Estado
membro, no tocante a matéria em exame.

Quanto ao mérito, cumpre-nos ressaltar, em termos resumidos, que o
instituto do regime de urgência fol criado em pleno regime militar e se
baseava na necessidade de se dar major celeridade ao processo de
elaboracão de leis e também de se impedirem manobras meramente
protelatOrias, que prejudicavam e retardavam a tramitação de projetos de
grande importância, segundo se infere dos "Comentários a Constituicäo
Brasileira de 1988", proferidos peio também constitucionalista Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (p. 6, Editora Saraiva).

Entretanto, em vez de ser usado moderadamente, o regime de urgência
passou a constituir regra geral, tendo sido, ao longo do tempo, alvo de
severas crIticas.

Por essas razöes, e considerando que o regime de urgência deve perseguir
sempre o interesse pUblico e somente ser aplicado em situacöes que exigem
solucào corn maior rapidez, entendemos que a sua solicitacão deve ser
apreciada, preliminarmente, pelo Pienário desta Casa.

Aiém disso, entendemos que, por suas caracteristicas e compiexidade, aos
projetos do piano plurianual de ação governamental, de diretrizes
orçamentárias, dos orçamentos anuais e de créditos adicionais não é possIvei
atribuir o regime de urgência, entendimento este já consagrado pelo
Regimento Interno desta Casa.

Conciusào
Pelo exposto, somos pela aprovaçäo da Proposta de Emenda a

Constituicao n o 1/99, na forma original.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Paulo Piau - Antonio JUlio.
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Cornissão de Assuntos Municipais e Regionalizacao
RelatOrio

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, a proposiçâo em análise visa a
alterar a Lei n° 12.992, de 30/7/98, que dispöe sobre a renegociaçâo da dIvida
dos municIpios e do Estado corn o Instituto de Previdéncia dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/2/99, o projeto foi distribudo a
Comissâo de Constituiçao e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n°s 1 e 2, e a Comissào de
Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentaria.

Em virtude de requerimento do Deputado Eduardo Braridâo, aprovado em
Plenárjo, deve a proposiçao ser apreciada por esta Cornissão.

Fundamentaçao
0 projeto em exame propöe alteraçaes no art. 2 1 e nos Anexos I e H da Lei

no 12.992, de 1998, corn os seguintes objetivos: dilatar o prazo de
parcelarnento das dIvidas dos municipios corn o IPSEMG para ate 360
meses, independentemente do valor do saldo devedor; perrnitir o pagarnento
parcial da dIvida com imóveis pertencentes aos municIpios, ate o lirnite de
30% do valor do saldo devedor, sendo que a avaliação do imóvel será feita
por Orgão competente do IPSEMG e das prefeituras; eliminar a incidência de
multas sobre os saldos devedores (propoe a supressâo do Anexo II do
referido diploma legal); permitir a aproveitamento do rnontante pago a major
em decorrência da diferença do percentual da multa aplicada, para os Orgãos,
as entidades e os municIpios que tiverem seus débitos reparcelados.

A Comissao de Constituiçao e Justiça apresentou duas ernendas. A
primeira, dando nova redaçâo ao § 2° do art. 2 0 da Lei n° 12.992, de 1998, a
que se refere o art. 10 do projeto, corn vistas a manter o beneficio tao-
somente para as Orgâos e as entidades estaduais e municipais. A Emenda n°
2, por sua vez, visa a conceder aos servidores em débito corn o IPSEMG a
possibilidade de renegociaçao de suas dIvidas, nos mesmos termos
propostos para Os demais devedores.

Segundo consta no diploma legal que se pretende alterar, o saldo devedor
relativo a dividas decorrentes de atraso no recolhimento das contribuiçoes
previdenciárjas e das consignaçoes facultativas de Orgâos da administraçao
direta e das entidades da adrninistraçao indireta do Estado poderá ser
parcelado em ate 360 meses. Já o saldo devedor dos municipios conveniados
poderá ser pago em ate 180 parcelas mensais, iguais e consecutivas, de
acordo corn o quadro constante no Anexo I da citada lei, atualizadas corn
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base na variaçao da Unidade Fiscal de Referéncia - UFIR - e corn juro de 6%
ao ano.

0 quadro constante no citado Anexo I contém escala progressiva, que se
inicia corn saldo devedor de ate R$40.000,00, que poderá ser pago em ate 50
parcelas; de R$40.000,01 a R$80.000,00, em ate 70; de R$80.000,01 a
R$120.000,00, em ate 90; de R$120.000,01 a R$160.000,00, em ate 110; de
R$160.000,01 a R$200.000,00, em ate 130; de R$200.000,01 a
R$240.000,00, em ate 150; de R$240.000,01 a R$280.000,00, em ate 170; e
acima de R$280.000,01, em ate 180 parcelas.

Já a § 21 do art. 21 da citada lei estabelece a aplicaçâo de multa para a
cálculo do saldo devedor das contribuicöes em atraso, conforrne a Anexo II
daquele diploma legal, ou seja, sobre as saldos devedores de ate
R$100.000,01 incide rnulta de 1%; de R$100.000,01 a R$200.000,00, multa
de 1,5%; acirna de R$200.000,01, multa de 2%.

Verifica-se, inicialmente, que a referido diploma legal não tratou corn
isonamia a Estado e as municipios. A estes, estabeleceu prazo progressivo
de ate 180 meses, de acordo corn o valor do saldo devedor, para quitaçäo da
dIvida; aquele, concedeu prazo malor, de ate 360 meses, independenternente
do valor do saldo devedor.

Assim, a propasiçao em exame se nos afigura conveniente e aportuna, uma
vez que garante as municipalidades a direito de quitar seus débitos para corn
a IPSEMG nas mesmas condicoes em que foi assegurado ao Estado.

Já corn relaçao as multas, parece-nos salutar a rnedida proposta pelo
projeto de que estas sejarn retiradas, tendo em conta a enorme dificuldade
financeira por que passam os municipias.

Por fim, sornos de opiniäo que as Emendas n°s 1 e 2 devam ser acolhidas.
A primeira, porque manterá a beneficio tão-somente para as órgãos e as
entidades estaduais e municipais. A segunda, porque assegura aos
servidores em débito corn a IPSEMG a possibilidade de renegaciacäo de
suas dIvidas, nos mesmos termos propostos para as demais devedores, o
que atende ao principio da isonamia.

Entendemos, pois, pertinentes as medidas prapostas, pelas razöes
anteriarmente expendidas.

Conclusão
Em face do expasta, apinamos pela aprovacäo do Projeta de Lei n° 30199

corn as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituicäo e
Justiça.

Sala das Cornissães, 27 de abril de 1999.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 1999

ATAS

AlA DA 24a REUNIAO ORDINARIA, EM 27/4/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçães: Projetos de Lei
n°s 263 e 264/99 - Requerimentos n°s 257 a 260/99 - Requerimentos das
Deputadas Elbe Brandào e Maria Olivia (3) e dos Deputados Fábio Avelar e
outros, Ermano Batista, Márcio Kangussu (2), Jorge Eduardo de Oliveira (2),
Maria Tereza Lara, João Batista de Oliveira, Carlos Pimenta, Djalma Diniz,
Rogério Correia, Antonio Roberto, Ronaldo Canabrava, Hely TarqüInio e Bené
Guedes e outros, das Comissöes de Direitos Humanos e do Trabaiho e da
Comissão Especial da Seca no Norte de Minas - Oradores Inscritos:
DiscursoS dos Deputados Marcia Kangussu, Rogerio Correia, Agostinho
Silveira, Amilcar Martins e Hely TarqüInio - 2 1 Parte (Ordem do Dia): 1  Fase:
Abertura de lnscriçães - Decisäo da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Hely Tarqüinio, Carlos
Pimenta, João Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira (2), Márcio
Kangussu, Djalma Diniz, Ermano Batista, Ronaldo Canabrava, Maria Olivia
(3), Bené Guedes e outros, Maria Tereza Lara e Fábio Avelar e outros;
deferimento - Discussäo e Votaçäo de Pareceres: Pareceres da Comissão de
Justica que concluem pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n°s 1 e
8/99; aprovacâo - Questöes de ordem - Parecer da Comissão de Justica que
conclui pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 20/99; discursos dos
Deputados João Leite, Rogerio Correia, Antonio Carlos Andrada, Sebastião
Costa, Hely Tarquinio e Alencar da Silveira; questäo de ordem; encerramento
da discussào; rejeição - Votacão de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Antonio Roberto, Márcio Kangussu e Rogerio Correia e das
Comissöes do Trabaiho e de Direitos Humanos e da Comissão Especial da
Seca no Norte de Minas; aprovação - QuestOes de ordem; existéncia de
"quorum" para a continuacão dos trabaihos - 2a Ease: Discussào de
Proposiçães: Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Marco
Regis; prejudicialidade - Discussão, em turno Cinico, do Projeto de Lei n°
50/99; discurso do Deputado João Leite; questOes de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
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Ambrôsio Pinto, Presidente - Ailton Vilela, relator - César de Mesquita.
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira JUnior - Alvaro Antonio - AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio JUlio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pirnenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado José Alves Viana, 20- Secretário 'ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2a 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 a
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJ ETO DE LEI N o 263/99

Declara de utilidade pUblica a Fundação Harmonia de Arles e
Conhecirnentos Transcendentais, corn sede no Municipio de São Tome das
Letras.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundação Harmonia de Artes

e Conhecirnentos Transcendentais, corn sede no MunicIpio de São Tome das
Letras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
José Henrique
Justificacão: A Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos

TranscendentaiS é uma entidade sem fins lucrativos e tern por finalidade a
promocão de atividades voltadas ao autoconhecimento, para a
aprimoramento do ser humano e da comunidade em que ele vive. Sendo
assim, inclui em seu programa a ensino de artes marciais, técnicas de
meditacãO, bioenergética, mUsica, artes cênicas, estudos cientificos, medicina
alternativa, pintura e artes manuais.

Diante do exposto, por certo esta postulacao receberá a apoio dos nobres
pares.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, para exarne prelirninar,
e de Educacãa, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 264/99
Revoga a art. 20 da Lei n° 13.167, de 20 de janeiro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1'- Fica revogado a art. 2 1 da Lei no 13.167, de 20 de janeiro de 1999.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
Agostinho Silveira
Justificacãa: De acordo cam a art. 2 0 da Lei no 13.167, de 20/1/99, se

houver determinacão expressa em lei determinando a participaçãa de
representante de Orgão ou entidade pUblica ou privada na cornpasicão de
banca ou comissão examinadora de concurso, fica vedada a delegacao de
campeténcia a terceiros, mediante coritrato, convénio ou instrumento
congênere, para a elaboraçãa e a correçãa das provas de conhecimento.

Dessa forma, se algurn Orgãa ou entidade pUblica au privada decidir realizar
0 urn concurso pUblico, esbarrará na norma restritiva, caso queira incluir alguém

para representã-lo na banca au na camissão examinadara, quando terceirizar
as serviços de elaboracãa e correcão de provas de conhecimento.

- Publicado, vai a prajeta as ComissOes de Justiça e de Administracão
PUblica para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
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REQUERIMENTOS
N° 257/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo

ao Secretário da Educação corn vistas a que realize gestöes junto a PUC-MG
para a instalação de cursos de Estudos Sociais, Biologia, Ciências e Letras
no MunicIpio de Janatjba.

N° 258/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Educaçao corn vistas a instalaçâo de unidade de ensino
superior de Filosofia, Ciências e Letras no Municipio de Abaeté. (-Distribuidos a Comissào de Educacão.)

N° 259/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Saüde corn vistas a criação de uma Superintendéncia
Regional de SaUde no MunicIpio de JanaUba. (- A Cornissão de Saüde.)

N° 260/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Secretárjo da Educaçao corn vistas a criação de uma Superintendéncia
Regional de Ensino no MunicIpio de JanaUba. (- A Cornissão de Educaçäo.)

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja realizada audiéncia püblica da
Comissâo de Direitos Hurnanos no MunicIpio de Montes Claros, para se
discutir a construçao do Centro de Recuperaçao do Menor, nesse municIpio,
e de urna penitenciárja no MunicIpio de Francisco Sá. (- A Cornissâo de
Direitos Hurnanos.)

- São tambérn encaminhacios a Mesa requerimentos da Deputada Maria
Olivia (3) e dos Deputados Fábio Avelar e outros, Errnano Batista, Márcio
Kangussu (2), Jorge Eduardo de Oliveira (2), Maria Tereza Lara, João Batista
de Oliveira, Carlos Pimenta, Djalma Diniz, Rogério Correia, AntOnio Roberto,
Ronaldo Canabrava, Hely TarquInio e Bené Guedes e outros, das ComissOes
de Direitos Humanos e do Trabaiho e da Comissão Especial da Seca no
Norte de Minas.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
o Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, visitantes, o Secretário de Estado da Administraçao
tern freqüentado a imprensa para apresentar relatOrios otirnistas da redução
do custeio na adrninistraçao pUblica estadual. Faz parte de seu ofIcio.
Ninguem, em sä consciência, pode se opor a medidas que ajustem os gastos
püblicos a realidade financeira do Estado. Todos sabernos das dificuldades
desta hora para a União, os Estados e, principairnente, para os municIpios.

A imensa maioria dos Prefeitos vive de pires na mao, buscando soluçOes
para os problernas dos seus municIpios que, por força da Constituiçao de
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1988, tiveram de assumir vários encargos sern a correspondente
contrapartida. Todas as iniciativas do Secretário que efetivamente
redundararn em diminuicào de gastos terão o nosso aplauso. Claro que não
poderemOS apoiar urn arrocho maior sobre as finanças municipais, nern o uso
meramente propagandIstico de suas atitudes, que, por terem reduzida
repercusSão no volume das despesas, soam rnais corno demagogia para
desviar a atencão dos problemas rnais graves.

E sabido de todos que Os municIpios arcam corn despesas que não lhes
são afetas, sobretudo nas areas da seguranca e da saUde. E muito comum o
aluguel da casa do Delegado e do Cornandante do destacamento serem
pagas pela prefeitura, além de esta ceder imóveis para vários órgäos do
Estado, pagar gasolina para a Policia e órgãos do Estado. Por via de regra, o
municipiO coloca velculos a serviço do Estado, tanto para a seguranca como
para a saUde. Não ha encontro de contas para isso, não existem
compensacOeS. Esse procedimento, extremamente vantajoso para o Estado,
e, contrariamente, oneroso para o já combalido orçamento do municIpio.

Não faço reparos a decisão do Secretário de Adrninistração de romper Os
convênios firmados pelo Governo anterior para cessão de veIculos aos
municIpioS. E preciso, entretanto, que fique claro que esses convênios foram
feitos buscando o interesse püblico, na imensa maioria dos casos, para
atender as necessidades da populacão dos municIpios mais carentes, nas
areas da seguranca, da saüde e da educação. 0 Estado desonerou-se do
uso desses carros, rnas tarnbérn da rnanutencão deles. As despesas
passararn a ser feitas pelos municIpios. Leiloar esses velculos é decisão do
Governo, e não discuto. Definitivamente não vai resolver o problerna de fluxo
de caixa do Estado; porérn, tenho certeza de que vai prejudicar,
sobremaneira, a populacão pobre de muitos rnunicIpios, notadamente os da
minha região: o vale do Jequitinhonha, onde são imensas as carëncias.

Deve faltar ao Sr. Secretário sensibilidade e conhecirnento a respeito das
enormes carências e desigualdades que separam os vales do Jequitinhonha
e Mucuri das demais regiOes de Minas. 0 atual Governo do Estado, que tanto
apregoa o seu compromisso corn as questöes sociais, efetivarnente se
contradiz em suas acOes.

o tempra que os jornais anunciaram que está em Joalma e que atende a
ernergencias, como, por exemplo, as da PoiIcia Militar, era urn veiculo que fot
acidentado e que estava recoihido a garagern da Secretaria de AdrninistracãO
por mais de dois anos. A Prefeitura de Joalma o recuperou totalmente,
gastando, para isso, mais de R$5.000,00. Os outros velculos, corno Os que
atendiam Rubirn, Jequitinhonha, Monte Forrnoso, Felisburgo e outros
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municIpios...

o Deputado Amitcar Martins (em aparte)* - Meu caro Deputado Márcio
Kangussu, quero cumprirnentá-lo por essa denOncia, que é da major
irnportãncia para as populaçöes carentes de Minas Gerais. E mais do que urn
equivoco o que tern sido feito corn as populaçöes carentes do nosso Estado
pelo Secretário de Estado da Educaçao. E urn crime que deve ser
denunciado. Conheço a histOria de Joalma, recebi a denüncia de que no
MunicIpio de Santo Antonio do Jacinto a rnesrna coisa está acontecendo. E
aqui, junto de nós, em Contagem, em vários bairros, cada urn detes corn rnais
de 40 mil, 50 mil habitantes, correspondendo a cidades de médio e grande
portes de Minas, a Secretário de Adrninistraçao está arneaçando arrancar as
ambulãncias das associaçOes cornunitárias. Essas ambulâncias tern salvado
vidas da população pobre do nosso Estado e da região rnetropolitana. V. Exa.
está de parabéns. Caso isso aconteça, se a Secretário de Adrninistraçao e a
Governador Itamar Franco conseguirem arrancar essas arnbulâncias da
poputação pobre de Minas Gerais, terernos tragédias nurn futuro muito
prOximo e serão mais cadáveres que cairão no cola do Governador de Minas,
porque, ontern, já tivemos urna tragédia da administraçao do PT, da
irresponsabilidade da falta de sensibitidade da referida administração junto
corn o Governo do Estado. Novos cadáveres serão produzidos por esse
Governo irresponsável, que nâo tern sensibilidade social, que não tern
compromisso corn a população. V. Exa., ao fazer essa denUncia, está
defendendo a gente pobre de Minas que consegulu essas arnbulâncias para
salvar vidas. Também estarei denunciando tudo isso.

Quero dizer a V. Exa. que jã encontramos urn caminho. A Associaçäo
Comunitária do Bairro Nacional já ganhou uma liminar, e darei todos as dados
as comunidades ameaçadas de perder suas ambulãncias, para que não
arranquem essas ambulâncias que salvam vidas. 0 Secretário de
Administração diz, de maneira irresponsável, que as ambulãncias estão tendo
O seu usa desviado. Ele tern a obrigação e a cornprornisso corn a opinião
pUbtica de Minas Gerais de provar quais as ambulâncias que não estão sendo
usadas devidamente e, nesse caso, teria a direito de solicitar que fossern
devolvidas. As ambuláncias são usadas dia e noite, para salvar a vida das
pessoas carentes, crianças e gestantes do nosso Estado. Meus parabéns a
V. Exa.!

o Deputado Marcia Kangussu* - Agradeço a V. Exa. por suas palavras. Ha
adrninistraçoes que tern cornprornisso corn a povo, corn as municIpios, e
faziam a cessão do uso de carros para fazer a transporte escolar de atunos,
merenda escolar, pessoas carentes ate a hospital. Todos esses carros estão
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sendo recathidas para leilão e, segundo a Sr. Secretário, para fazer caixa, a
que não resolverá a problema do Estado, mas prejudicará a nossa região.

0 DeputadO Adelino de Carvalho (em aparte)* - Nabre colega parlamentar,
Deputado Marcia Kangussu, senhores parlarnentares, faco este aparte par
urna questão de justica. Canversei corn a Secretário da SaUde, Armando
Costa, e ele me ponderau a situacãa caOtica em que se encontra a Estado e
a festa das ambulâncias que aconteceu na legislatura passada, no rnandata
passado. Incluo a legislatura tambérn, porque fai corn a apaio de
determiflados Deputados desta Casa que as arnbulâncias foram distribuidas
par atacada e vareja. E, ainda rnais: a Secretário inforrnou-me que essas
ambutãflcias estão sendo usadas para pescarias, para passeias e para outras
finalidades, mas não para aquelas para as quais deviam ser usadas.

Acho que esta Casa precisa levantar a bandeira, acirna de tuda, da
dignidade, da honradez e irnparcialidade. Onde houver culpadas, ternas de
fiscalizar e culpar, seja do Governo atual, seja do anterior. Não podernos, ern
hipótese algurna, ser ornissas e esconder urna situacãa vexatória carno a que
se instalou no Estado, principatrnente nas áltimas distribuiçOes das
ambulâncias. E importante que V. Exa. aprofunde suas investigaçOes, porque
fai uma vergonha a que acanteceu corn a nosso Estado no Governo anterior.

o Deputada Marcia Kangussu* - Em primeiro lugar, quero defender rneus
colegas, tanta as atuais quanta as anteriores, pais são pessaas que tern
cornpramissa corn suas bases e, ao fazerern a indicaçãa das arnbulâncias,
estavarn atendendo a uma necessidade. 0 Deputado parece que nãa se
informou sabre isso e não se inforrnou cam a Secretária sabre quais
ambulâncias tiverarn rnau usa e quem foram as pessaas que agirarn assirn.
Isso cabe investigar, e não fazer deniincias vazias, levianas, fUteis e
demagôgicas. 0 que acanteceu no Gaverno passado foi dotar as rnunicIpios,
haspitais e cornunidades de urn rneio de transporte para salvar vidas. Quern
não tern compromisso corn a vida faz, sim, denincias demagOgicas e
levianas.

0 Deputado Alberta Bejani (em aparte) - Gastaria de lembrar que rnais
importante que recoiher arnbulâncias de algurnas cidades é a campromissa
que foi feita durante a carnpanha de pagar aos funcionários corn decência, de
pagar aos funcionárias pUblicos no quinta dia ütit de cada mes, e 1550 nãa
vem acontecenda desde a passe. Lamento profundamente a declaracão feita
na sernana passada, em que foi dito que a 131 salário será paga em 24
rneses. Isso deixau as funcionárias pOblicos mais preocupados, parque nãa
ha uma garantia de se pagar antecipadamente a rnetade do décirno-terceiro
no mês de agasto. H, sirn, urna previsãa, a que nãa 6 uma certeza.
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Aproveito, Sr. Deputado, para dizer tambérn da indignag5o da populaçäo de
Juiz de Fora na ültirna sexta-feira, na inauguração da fábrica da Mercedes
Benz, quando o Prefeito daquela cidade, que pertence ao PMDB, e o Sr.
Governador, que estava em sua cidade natal, nào tiveram a ética de cumprir
o protocolo de receber o Vice-Presidente da Repiblica no aeroporto na sua
chegada a Juiz de Fora. Isso foi considerado, pela populaçäo daquela cidade,
urn desrespeito ao cidadão que estava visitando o Municipio de Juiz de Fora
na inauguração de uma obra tao importante, que é a Mercedes Benz.
Obrigado, Deputado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Gostaria de parabenizar
V. Exa. pela sua fala. Corn relaçao ao que já foi dito durante o debate, quero
fazer urn alerta: nao podemos fazer corn que o Estado de Minas Gerais volte
aos anos da década de 20 ou de 30 de, na época da violência e do terrorismo
politico, pois estamos as vésperas do ano 2000. Se o Governo - e não este
apenas, qualquer governo - entender que urn convênio de urn velculo, que foi
dado a urna cidade ou a urna Prefeitura do interior, estiver sendo usado de
maneira irregular, cabe muito bern urn processo administrativo, ern que
aquela pessoa que fez a denUncia tenha o Onus da prova e quern foi
denunciado tenha o direito de defesa. Mas o que estamos vendo aqui näo é
isso. Basta urn telefonema de urn chefe politico do interior e adepto do
Governo, para que ele cornece a violência e mande buscar o carro de
qualquer jeito. Contra isso é que estarnos protestando. lsso é uma violência.
E nâo podemos, dentro de urn Estado de direito, admitir isso. Daqui a pouco o
Governo comecará a desarquivar e cancelar convênios de 15, 20, 30 anos,
porque já nâo convérn a ele.

E preciso que o Governo tenha cléncia de que ele venceu as eleiçOes para
governar o presente e o futuro. 0 passado já passou. 0 povo já julgou. 0 que
Minas quer nao é saber se esta ou aquela arnbulância hoje está sendo mal
usada. Existern mecanismos legais para se apurar isso. Minas quer saber é
se o atual Governo tern pianos para dar arnbulãncias as comunidades que
ainda nào ganhararn e que delas estão precisando. Essa resposta o Governo
de Minas ainda nào deu. Obrigado, Deputado.

o Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado. 0 que estarnos
questionando e essa politica de terra arrasada, que alguns rnembros do
Governo vém fazendo. Não tenho nenhum propOsito de polernizar corn o
Secretário de Administraçao ou corn o Governo do Estado sobre esse
assunto, porque näo considero fundamental, mas apenas quero que fique
registrado que esses convênios agora denunciados foram feitos dentro do
principio de moralidade, indispensável a esse tipo de transacão, tanto 6
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assim, que a sua denüncia e 0 rornpimento fazern parte de suas condiçOes. E
urn ato de vontade unilateral do Governo do Estado e devern ser pensadas as
suas vantagenS e conseqüências. Para ele importou muito pouco o imenso
vazio e o caos social que a decisão do Sr. Secretário de Administração
provocoU nos municipios do Jequitinhonha e Mucuri.

Em contrapartida, quero parabenizar o Deputado Anderson Adauto, que foi
ao vale do Jequitinhonha inaugurar o Canal da Assernbléia, que levará
informacOeS aquele povo, enquanto o Governo está tirando as nossas
ambulâflCiaS e Os nossos carros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogério Correia.
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

ocupo esta tribuna para comentar urn fato extremarnente relevante,
acontecido ontem, em Brasilia.

Pela primeira vez, o povo brasileiro assistiu, estarrecido, a urn ex-
Presidente do Banco Central se negar a depor nurna CPI do Senado.
Simplesmente, se negou a jurar que diria a verdade. Logo ele, que teria dito
no dia anterior que teria muita coisa a dizer a Naçâo brasileira. De fato, isso
causa-nos estranheza. Responsável, ha pouco tempo, por grande parte da
politica do Governo Federal, o ex-Presidente do Banco Central vern sendo
denunciado por uma série de publicaçOes na imprensa, corn base numa série
de documentos retirados de sua própria casa, pesando sobre ele denüncias
relativas a contas estranhas, em instituiçOes financeiras fora do Brasil, e a
quebra de sigilo - ele teria passado informaçOes que seriarn sigilosas a
banqueiros que estariarn 'apertados", pela própria polItica econOrnica do
Governo Federal.

Simplesmente, ha urna negativa a se depor no Congresso Nacional. 0 ex-
Presidente do Banco Central vai preso e, por uma manobra jurIdica, por
simples R$300,00, acaba em liberdade. Esperamos, agora, que os Senadores
que fazern parte da CPI e que, por unanimidade, quebraram o sigilo bancário
de Francisco Lopes, de seu sOcio e de sua esposa possam, de fato,
esclarecer esse fato a populacão brasileira.

Os valores sao estarrecedores. Fala-se em conta secreta de
R$1.600.000,00, ern bilhetes localizados na casa do prOprio ex-Presidente do
Banco Central, Francisco Lopes, em prejuizo de bilhOes para o Pals, enflm, é
de fato urn caso a ser investigado. E ternos a obrigacâo de cobrar esse
esclarecimento.

A negaçao de depoimento do ex-Presidente do Banco Central é, no minimo,
urna confissão de culpa ou uma confissäo de quem tern receio de dizer a
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verdade para o Congresso Naconal e, portanto, para a Nação. Ele se nega a
esclarecer o que de fato aconteceu nesses tempos de queda do real e de
valorização do dólar. Esse fato não poderia deixar de ser assunto também
aqui, nesta Assernbléia Legislativa, porque é algo que diz respeito a toda urna
polItica econôrnica e a segredos que vêrn sendo guardados de forma
estranha. Ha murto, ha denüncias de que ex-dirigentes do Banco Central
fazem parte de algum tipo de banco. Posteriormente, já nâo fazem parte do
banco e retomam as diretorias centrais do Governo. Isso vern se repetindo,
se repetindo, se repetindo, e, ha muito, levanta-se a hipOtese - parece que
agora confirmada - de que inforrnaçoes sigilosas tern servido para encher os
bolsos de alguns. No caso do ex-Presidente do Banco Central, Francisco
Lopes, a ligag5o dele corn a empresa parece evidente no passado, no
presente e durante o tempo em que permaneceu como Presidente do Banco
Central. Portanto, detendo informaçOes sigilosas, denüncias de
enriquecimento ilicito e de existências de contas nesses altos valores vêm a
tona no Pals.

Esperamos dos Senadores que essa investigação vá em frente. 0 povo
brasileiro assiste a esse espetáculo; assistiu, ontern, a mais urn capitulo
desse espetácufo grotesco, que é a negação do ex-Presidente do Banco
Central em falar aos Senadores e de se esciarecerem os fatos a Nacão.

A resposta do Senado decretando a prisão do ex-Presidente do Banco
Central, Francisco Lopes, e, posteriorrnente, a quebra do sigilo bancário é urn
alento. A Comissâo Parlamentar de Inquerito que resolveu assirn agir, os
nossos aplausos e a nossa vigilância para que esse processo possa ser
desvendado.

Ha urn esforço do Presidente Fernando Henrique Cardoso para que o
Ministro da Fazenda nâo vá depor a CPI. Isso nos deixa, no mInimo, "corn
uma pulga atrás da orelha". E necessário que o Ministro da Fazenda, a quem
o Banco Central está, evidentemente, subordinado, tarnbém preste
esclarecirnento, dizer se sabia, do ocorrido se nâo sabia, e como ye esses
fatos. Portanto, esse assunto não poderia deixar de ser trazido ate esta
Assembléia Legislativa, para que possarnos dar seqüência a esta Comissão
Parlamentar de lnquérito, que, ha muito, fol solicitada. Ela fol instalada agora,
mas solicitada ha rnuito tempo, desde a época em que o PROER andou
salvando bancos privados no Brasil.

0 Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Pois náo, obrigado, Deputado
Rogerlo Correia. Quero dizer a V. Exa. que são larnentáveis e nos deixam
extremamente chocados esses episodios que o senhor está relatando.
Felizmente, existe uma reação forte da sociedade brasileira, dos Senadores
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da RepUblica, da Policia Federal, enfim, ha rnuitas pessoas cuidando para
que aqueles que näo merecem a confiança do povo brasileiro vão para onde
devem, ou seja, para a cadeia. Alias, eles devem ir e ficar 16, se não merecem
a confianca do povo.

Mas gostaria de aproveitar o meu aparte para comentar urn assunto corn V.
Exa. Quando sublu a tribuna, pensei que fosse falar sobre urn assunto que
nos deixou mais horrorizados ainda, ou seja, absolutarnente chocados: a
chamada chacina das Bandeirinhas. V. Exa. sabe que essa chacina é de
responsabilidade direta de vários atores politicos.

0 Deputado Rogérlo Correia - Deputado Arnilcar Martins, inscrevi-me na
tribuna para falar de urn deterrninado assunto, e V. Exa. está inscrito para
falar sobre esse assunto. Portanto, pediria a V. Exa. a gentileza de fazer suas
colocacöes no seu pronunciamento e, quando eu falar a esse respeito, dar-
lhe-ei urn aparte. Pediria, agora, para passar 0 aparte ao colega Deputado
Durval Angelo, ate para que eu possa ter seqüência nesse assunto para o
qual me inscrevi hoje. Em seguida, darel urn aparte a V. Exa.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte) - SO espero que V. Exa. não fuja a
esse assunto, porque todos Os parceiros envolvidos estào ligados a V. Exa. e
ao PT.

0 Deputado Rogerio Correia - Apenas peço a V. Exa. a gentileza de dar
seqüência a urn determinado assunto.

0 Deputado Arnilcar Martins (em aparte) - Agradeço ao Deputado Rogerio
Correia, a quem nào chamo mais de neo-itamarista, rnas, depois de passados
alguns meses, se me permite, chamo de itarnarista mesrno. Agradeco a V.
Exa. e, no rnomento em que estivermos discutindo a chacina das
Bandeirinhas, voltarei a apartea-lo, porque o assunto é palpitante e de
extrerna irnportância para a honra de Minas Gerais.

0 Deputado Rogerio Correia - Agradeço o aparte do Deputado neolobista
Amilcar Martins e passo a palavra ao Deputado Durval Angelo.

0 Deputado Durval Angelo (ern aparte) - Gostaria de ressaltar ao
0 companheiro Deputado Rogério Correia a propriedade do seu

pronunciamento. Queria dizer que o Sr. Chico Lopes, durante cinco anos, foi
C o hornern forte do atual Governo - do Governo do PSDB -, ou seja, dessa

"repüblica podre" sob a qua[ estarnos vivendo h6 cinco anos neste Pals. E
born ressaltar que ele movimentou bilhOes e bilhöes de dOlares, decidindo 0
seu destino. Agora, seria a hora de a CPI ir ate as contas secretas das ilhas
Cayrnann para verificar a ligação dele corn o ex-Ministro Sérgio Motta e,
também, corn o Sr. Presidente da RepUblica, Fernando Henrique Cardoso,
que, diga-se de passagem, em urn primeiro mornento, de forma absurda,
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deferideu o Sr. Chico Lopes, criticando, inclusive, uma busca e apreensao
decidida por ordem judicial em seu apartamento. Apenas os pobres podem ter
decisães judiciais de busca e apreensão em suas residências? E o Presidente
se antecipou fazendo um pre-julgamento, assumindo a seriedade e a
honestidade do Sr. Chico Lopes. Hoje, esse Governo está em urna situacão
difIcii Estarnos diante da ponta do "iceberg": bilhães e bilhöes de dOlares se
esvaIram deste Pals, e sabemos que foram para contas de pessoas
vinculadas a este Governo do PSDB que al esté. V. Exa. pode imaginar que
milhares e mithares de crianças morrerarn devido a falta do dinheiro para a
merenda escolar, dinheiro esse que foi para a corrupção de Chico Lopes e
seu bando. Isso é muito sério. Milhöes e milhöes estão faltando para 0
trabaiho de assistëncia ao portador de deficiência, para as creches e para
tantas e tantas obras sociais. Isso sem falar nos milhares de cidadãos que
morrem nas filas do INSS sem ser atendidos, pois o dinheiro que deveria ser
aplicado na saüde pübtica foi desviado para a conta desses senhores. 0
episódio de ontem foi uma dernonstracao clara dessa situação, sendo que urn
cidadão negou-se a falar, pois sabia que comprometeria o Presidente.

Diante da podridao do Governo, estamos próxirnos de ouvir, neste Pals, um
grito em unIssono: "Fora Fernando Henrique Cardoso". Portanto, parabéns,
Deputado Rogérlo Correia, pelo registro da prisâo do Sr. Francisco Lopes. No
entanto, é pena que teremos de esperar alguns anos, a fim de que ela seja
permanente e que os cofres pUblicos sejam ressarcidos dos prejuIzos.
Obrigado.

o Deputado Rogerio Correia - Agradeço o aparte, nobre Deputado Durval
Angelo.

Ninguém tira da cabeca de muita gente no Brasil que urn ex-homem de
confianca do Presidente da Repüblica, indicado por ele para ser o Presidente
do Banco Central, a fim de fazer suas brincadeiras de "banda-para-lá",
"banda-para-cá", "cãmbio-para-lá", "dolar-para-cá", não tenha, ontem também
seguido uma orientação, ou melhor, uma ordem para "fechar o bico", para não
abrir nada, para não dizer nada, para se calar, covardemente, diante de toda
a Nação, provavelmente por parte daquele que Ihe havia dado o cargo de
confianca no Banco Central. Ninguém tira isso da cabeca.

o Deputado Durval Angelo lembrou muito bern que, quando a Poilcia
Federal e os Promotores do Ministério Püblico invadiram a casa do Sr.
Francisco Lopes a fim de recolher documentos, o Sr. Presidente da
RepUblica, Ia da Europa, fugindo do dia 21 de abril - porque está proibido de
pör os pés em Minas Gerais -, imediatamente fez a defesa do Sr. Francisco
Lopes, dizendo que ele tinha sido vItima de violência. Portanto, de imediato, 0
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Presidente da Repüblica foi em socorro daquele sobre quem pesavam
denünciaS gravissimas, que the são imputadas ate hoje e, praticamente,
comprovadas, pelo seu procedimento de ontem, quando se omitiu, fez
silênciO, apesar de, na véspera, haver dito que "abriria o bico", que tinha
muito a contar. No entanto, o Presidente da Repüblica mandou urn recado
dizendo-Ihe que deveria falar, mas que, pelo amor de Deus, não mexessem
corn o Pedro Malan, nao 0 convocassem para depor, porque isso poderia
desestabilizar a economia brasileira. Foi uma farsa completa. Portanto, é
necessáriO encontrar as razöes profundas que causaram essa crise, é
necessário ir ao ãmago do que tern sido a central de salvação de Bancos
internacionais, a custa de acordos feitos corn o FMI.

Assirn, e muito estranho que o Sr. Francisco Lopes tenha se calado, é muito
estranho que o Presidente da Repüblica o tenha defendido, de prontidão, Ia
da Europa, fazendo de tudo para que o Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
nâo deponha na CPI do Senado. Esperamos que o Senado vá ao fundo da
questão, não apenas do Francisco Lopes, que é a ponta do "iceberg" de urna
conspiracão, que envolve o Ministério da Fazenda, o Banco Central e, quicá,
o Presidente da RepUblica, além de outros, nessas contas misteriosas nas
ilhas Caymann.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico devendo o aparte ao Deputado Paulo
Piau, em virtude da falta de tempo para terrninar o meu raciocInio. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Agostinho Silveira.
• Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaria, nesta tarde, de usar a tribuna para registrar a
irresponsabilidade de alguns administradores ptblicos rnunicipais nâo so em
Minas Gerais, mas tambérn em todo o Brasil. Fiquei perplexo e estarrecido
corn a irresponsabilidade do Prefeito da cidade de Ouro Branco.

Assisti, na sexta-feira prOxima passada, ao debate intermediado pelo nobre
Deputado Mauro Lobo; gostaria de registrar o nosso apreço e 0 fl0550
respeito, parabenizando-o por sua participação nesse interessante evento,
quando o Prefeito de Ouro Branco teve a coragem de assumir publicamente,
perante o povo deste Estado, que, de sä consciência, desrespeitou urn
convênio celebrado corn o Municipio de Congonhas do Campo. Disse,
textualmente, que tinha consciência de que estava denunciando esse
instrumento legal celebrado corn o então Prefeito de Congonhas, Guãlter
Monteiro. Durante quase 14 anos prevatecerarn as cláusulas do convênio,
pelas quais o municIpio majoritãrio na participação do ICMS, Congonhas do
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Campo, estava abrindo mao de 33% de sua participação e dando ao
MunicIpio de Ouro Branco a oportunidade de estar participando, por rneio do
convênio, corn 49% da arrecadaçâo do ICMS.

Disse o Prefeito, Sr. Silvio Mapa, perante o testernunho do Deputado Mauro
Lobo, que sabia estar denunciando urn convênio e colocando ern risco a
prOpria sade de seu municIpio, corno tarnbém deixando na bancarrota as
financas do MunicIpio de Congonhas do Campo, que, recentemente, também
teve de declarar sua moratória, pelas mãos do Prefeito Altary.

Gostaria de dizer que esse Prefeito deveria ser levado as barras do tribunal,
por seu ato irresponsável, ao declarar, mais urna vez, que havia adotado a
sugestão de urn advogado, que o aconselhou a recorrer a justica e questionar
o convênio - urn convênio, volto a dizer, que estava premiando Ouro Branco,
dando-lhe 33% além daquilo que lhe e de direito. Mas, infelizmente, pela
ganância, pela insensibilidade, pela falta de responsabilidade do Sr. Prefeito
de Ouro Branco, foram sacrificadas a saUde, a educacâo e a condicäo de
decéncia do povo de Congonhas do Campo e, muito mais, de seu prOprio
povo, de Ouro Branco.

Assim, gostaria de dizer que estarei acionando o Prefeito de Ouro Branco,
principalmente em nome do povo desse municIpio, que está sacrificado,
deixando de receber quase R$500.000,00 ao més, enquanto Congonhas
deixou de arrecadar R$510.000,00, para sanear as necessidades das duas
cornunidades. Gostaria, Deputado, de convocá-lo, rnais uma vez, para ajudar
na solucâo desse impasse, para que, nesta Casa do povo, possamos fazer
corn que prevaleça o convênio celebrado e que a justiça possa liberar, de
forma imediata, os recursos para essas duas comunidades.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Agostinho Silveira, ern
primeiro lugar, receba, em meu norne e em nome da Bancada do PMDB
nesta Casa, nossos cumprirnentos por trazer a todos nOs a discussäo de
matéria tao importante. Quero aproveitar o pronunciarnento de V. Exa. para
dizer que hoje, pela rnanhã, na Comissâo de Fiscalizaçäo Financeira, recebi
urn telefonema do Deputado José Milton - que está em convalescença, se
não me engano, de uma pequena cirurgia que teria feito em sua cidade,
Conseiheiro Lafaiete -, preocupado exatamente corn essa questao.

Ele é autor de urn projeto nesse sentido, que tramita em nossa Comissâo, e
este Deputado, enquanto Presidente da Comissão, norneou o ilustre
Deputado Rogerio Correia para que relatasse a matéria. 0 ilustre Deputado
Rogério Correia - e acho que entendeu certo - deve chamar para urna
audiência püblica os municIpios envolvidos e solicitar informacöes a
Secretaria da Fazenda a respeito do ICMS arrecadado, enfim, sobre toda a
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sistemática referente a questao.

Quero, entào, cumprirnentar V. Exa. pela sua preocupacâo e dizer que este
DeputadO, o Deputado Rogério Correia, o Deputado José Milton e tenho a
certeza de que todos nás, Deputados, estamos realmente preocupados corn
essa questão. Parabéns a V. Exa. pelo seu pronunciamento. Tenha a certeza
de que estarernos ao lado de V. Exa. para tentar solucionar essa questão.
SabernoS que, naqueles municIpios, existem situaçöes gravIssimas, como e o
caso de Congonhas, que, alias, já vem tendo problema de recursos, problema
corn o funcionalismo ha bastante tempo; quem sabe, solucionando essa
questão, minimizemos o sofrimento da populacão. Mais uma vez, parabéns a
V. Exa. pela oportunidade do seu pronunciamento. Conte corn este Deputado
e corn outros Deputados desta Casa.

o Deputado Agostinho Silveira - Muito obrigado. Gostaria, Deputado, já
sabedor de que a Comissão estará agindo nos próximos dias, de fazer urn
apelo para que, enquanto não se chegue a urna conclusâo quanto ao direito
ou não de participacäo dos municipios que estão fazendo divisa naquela
area, corno Ouro Preto e Conseiheiro Lafaiete, que reivindicam a sua faixa
territorial, enquanto isso não é resolvido, queremos concitar os Deputados
para que possa prevalecer o convënio firmado ha 14 anos, a fim de se
irnpedir que mais sacrifIcio seja levado ao povo de Ouro Branco e de
Congonhas do Campo. Acho que o convênio foi bern celebrado, foi
reconhecido por todas as autoridades na ocasiäo e passou pela homologacão
do Governador do Estado.

Entâo, querernos fazer urn apelo, porque já näo é justo que permitamos que
as duas cornunidades sejam vitirnas de infortCinio, determinado pela
incompetência, pela irresponsabilidade de urn Prefeito despreparado para
gerir os destinos de seu povo. E, principalmente, queremos agir corn firmeza
contra a irresponsabilidade de urn advogado que incutiu na cabeca daquele
administrador a possibilidade, pela ganância, de tirar proveito em cima da
desgraca do povo de Congonhas do Campo. Queremos, portanto, prezado
Deputado, que essa Cornissão possa, de fato, agir, mas que deixe a questão
da participacäo dos outros municipios para urn segundo mornento. Pois não,
Deputado Mauro Lobo.

0 Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Inicialmente, quero agradecer a V.
Exa. as referências a minha pessoa. Foi urn debate muito interessante, e esta
Casa, antes de mais nada, tern de ser o grande espaco politico de Minas
Gerais. E dessa forma que encaramos esse debate. Vimos ali algo rnuito
irnportante, que é urn acordo entre municipios. 0 convênio entre eles busca
levar, obviamente, uma distribuicão rnais equitativa, mats justa dos recursos
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arrecadados corn o !CMS, no caso da AcOMINAS. Lamentaveirnente,
entenderarn que deveriarn sair para uma disputa judicial, prejudicando os dois
municIpios.

Hoje, chegamos a urna situação ern que R$1.000.000,00 por mês estão
sendo depositados ern juIzo. Havia dito para os Prefeitos, tanto de
Congonhas como de Ouro Branco, que esta Casa estaria a disposiçao para
que buscassem o entendimento, para que, antes de rnais nada,
conseguissem voltar àquele convënio, que, certarnente, trouxe benefIcios aos
dois municIpios. Quando fol feito o convênio, ha quase 14 anos, a situaçao
dos dois municipios era bern diferente da atual. TInhamos urna Congonhas
que podia se dar ao luxo de não cobrar IPTU; hoje isso seria totairnente
impensável. Os Prefeitos, talvez se inspirando numa expressäo major do
Executivo de Minas, também declararam a rnoratOria nos seus municipios.
Isso não vai ser soluçâo. 0 que esperamos é que o bom-senso, o
entendimento volte a prevalecer entre Os dois municipios, para que, em
breve, ambos sejarn beneficiados corn esses recursos que hoje estão
faltando. Já tiverarn, ate mesrno, que diminuir o quadro de pessoal, devido a
esse desentendimento. Estamos também, dentro do possivel, contribuindo
para que possamos chegar a born termo nesse assunto. Muito obrigado,
Deputado.

O Deputado Agostinho Silveira - Nossa proposta é exatarnente dentro
dessa linha, prezado Deputado. Que o Prefeito de Ouro Branco,
reconhecedor do equivoco cometido contra sua prOpria cornunidade, possa,
neste momento, corn urn gesto de humildade, aceitar que venha a prevalecer,
novarnente, as cláusulas do convénlo firmado ha 14 anos, ja que o povo de
Congonhas do Campo nào pode pagar pela irresponsabilidade do Prefeito de
Ouro Branco.

o Deputado Rogerio Correia (em aparte) - Deputado Agostinho, de fato,
nos, hoje, iniciamos uma discussâo desse processo na Comissão de
Fiscalizaçao Financeira. Fui designado pelo Presidente Márcio Cunha relator
do projeto do Deputado José Milton. 0 projeto visa exatamente tentar sanar
esse problema. Segundo informaçoes do prOprio Deputado Mauro Lobo, todo
o dinheiro do ICMS está sendo depositado ern juizo. Parece que é cerca de
R$1.000.000,00 ao mês, quantidade esta que faz falta para ambos os
municipios. E preciso que isso seja resolvido. Sabemos que urn processo
desses dernora na justica. A idéia que tivemos, e gostaria de ter a opinião de
V. Exa., foi exatamente a de que tivéssernos, primeiro, urna inforrnaçáo rnais
precisa da Secretaria da Fazenda, para terrnos urn juizo de como a Secretaria
da Fazenda ye este caso, e também dos muriicIpios que estâo envolvidos
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nessa arrecadacão de ICMS, que hoje, irifelizmente, näo está retornando para
nenhum dos municipios. A nossa idéia é que pudéssemos patrocinar, por via
da Assembléia Legislativa, urn acordo mais rápido do que 0 resultado que
sairá da justica. Gostaria de ter de V. Exa. uma opiniâo, conhecedor que é de
todo esse processO, para que pudesse nos auxiliar na Cornissào de
Fiscalizacão Financeira.

O Deputado Agostinho Silveira - Corn muito prazer; muito obrigado,
Deputado. A nossa sugestão, caro Deputado Rogério, é de que Ouro Branco
renuncie a ação rnovida denunciando o convênio celebrado ha 14 anos. Isso
dana condiçOes para que a justiça pudesse liberar os depósitos judiclais para
socorrer as necessidades que afligem tanto a comunidade de Ouro Branco
corno tambérn a mais sacnificada, que é a cornunidade de Congonhas do
Campo. Isso para que, num segundo momento, possamos apreciar, na
Comissao, o direito de participaçäo nesse bolo do Municiplo de Conseiheiro
Lafaiete. E por que não considerarrnos tambérn os 5% do territOnio de Ouro
Preto, que ate dispensa essa participação? Mas, como é urn estudo rnais
demorado, quero me cobocar a disposiçâo de V. Exa., no meu gabinete. Já
tenho as inforrnacoes técnicas da Secretaria da Fazenda, toda a
documentacäo, 0 convênio celebrado, a participacão territorial de cada
municlpio e coboco a disposicäo de V. Exa. esse material, para que possamos
viabilizar urn acordo maior.

Gostaria de encerrar agradecendo, Sr. Presidente, aos caros Deputados,
dizendo também da nossa perplexidade corn relacão aquele triste quadro ao
qual assistimos ontem, pebos canals de televisâo, corn o Sr. Chico Lopes se
recusando a depor como testernunha na CPI, desmoralizando o Presidente
AntOnio Carlos Magalhaes e seus pares. Urn desacato a autonidade,
dernostrando que realmente aquele cidadão, se assim p0550 charna-lo, tern
muita culpa no cartOrio. Gostaria de dizer: acho que näo esta no paralso fiscal
aquela carteira, Deputado Durval, aquela carteira que ele sacou do povo
brasileiro, corn US$1 .670.000,00, mas, sim, alguns bilhOes de dOlares. Foram
inforrnacöes vendidas muito caro, inclusive para aqueles especuladores do
mercado internacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
0 Deputado Arnilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, subo a esta tribuna
0 Deputado Paulo Piau (em apante) - Não tive oportunidade de apartear o

Deputado Rogerio Correia e näo poderia deixar passar este grande mornento
da vida nacional em que S. Exa. aponta caso de corrupçâo. Deputado
Rogérlo Correia, além do caso do Presidente do Banco Central, estão
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ocorrendo atos de corrupço por todo o Brasil em todas as instâncias. E
interessante notar que também nos Executivos Municipais e nas Càmaras de
Vereadores as atos de corrupçâo estão presentes. Assim, nâo está bern
acusar apenas uma instància governamentaj porque, na verdade, o Pals está
podre.

Ha uma constatação muito interessante. Conversamos corn pessoas
otimistas e corn outras pessirnistas. Estes dizern que tudo está errado e que
não ha jeito para a Brasil; já as otirnistas dizem que agora é que a Brasil está
entrando nos trilhos, porque a corrupçäo não é urn fato de agora e nem urn
fato brasileiro apenas. A corrupçâo é urn fato universal, que ocorre no Pals
desde o Império. Felizrnente, agora, o povo está sabendo das coisas, e não
apenas as "peixes miUdos" ou as "ladröes de galinha" estâo indo para a
cadeia. Haje, as "tubaröes" tarnbérn cameçam a hr para a cadela. Trata-se de
urn fato extrernarnente auspiciasa para a vida democrátjca do Pals.

Por Ultimo, Deputado Amilcar Martins, gostaria de fazer urna ressalva e
dizer da grande contribuiçao que a imprensa nacianal está dando neste
momenta para evidenciar toda essa falcatrua e colocar esse Iivro aberto. Ao
inves de urn dernérito, acho que isso é urn mérito do Governo que al está.
Muito obrigado

0 Deputado Amilcar Martins* - Agradeço a aparte e retamo as dais
assuntos de extrema gravidade e irnpartâncja, que é preciso discutir hoje
desta tribuna da Assembléja Legislativa. Em primeiro lugar, quero retornar urn
terna ja rnencionado e discutido pela Deputado Marcia Kangussu - a atitude
autoritária e covarde da Secretaria de Estado da Administraçao Püblica. 0
Secretário de Estado Sávio Souza Cruz está tentando tamar de volta as
arnbulâncias que estão salvando as vidas das pessoas pobres de Minas
Gerais. Vou citar casos especIficos. Em Cantagem, tenho notIcia de trés
casos de extremo significado. Em primeiro lugar, no Bairro Nacional, uma
ambuláncia foi cedida sob a regime de comodato, de cessão de uso gratuito
ainda em fevereiro de 1998, para aquela carnunidade - chamo a atençao de
todos -, que envolve mais de 50 mil pessaas, 23 bairros, sendo major que
muitas cidades do interior. Havia Ia urn pasta de saUde, mas está fechado, e
estava sendo canstrulda urna policlinica, porém está paralisada a sua
construcao. No entanto, a Secretário Sávio Souza Cruz enviou urn oficho
àquela comunidade, exigindo a devoluçao dessa ambuláncia para a Estado
de Minas Gerais, a firn de que seja repassada, através de critérios politicos,
para outras comunidades. E tambérn a caso dos Bairros Bernardo Monteiro e
Agua Branca, em Contagern, e ainda a caso dos Municipios de Paineiras e
Santo Antonio do Jacinto, como tantos outros casos que sabernos.
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Esta Assembtéia tern várias Deputados que são medicos e sabem do papel

que essas ambulàncias estão prestando a populacaa pabre de Minas Gerais.
Quero dizer a todos que denunciamos e nâo aceitamas esse tipo de atitude
de retaliacãa pailtica.

Tenha uma naticia auspiciosa a dar a todos os Srs. Deputados e a todas as
comunidadeS que se encontram sob ameaça de ter as suas ambuléncias
tomadas, roubadas peta administracãa püblica. A Associacäo Comunitária do
Bairro Nacional entrau na Justica e ja ganhou liminar, no dia 16/4/99,
impedindo que essa ambulãncia seja devolvida a Secretaria de Administração
do Estado. Temos a modelo dessa liminar e nos prontificamas a ajudar a
todas as comunidades que estãa ameaçadas de perder as suas ambulâncias.
Estamas dispostos a fazer projetas de lei, nesta Casa, transformando essa
concessäo precaria em daacaa definitiva para essas comunidades, a fim de
que passam continuar cuidando da saide de seus membros, da saUde da
papulacãa pabre. Que a Gaverno de Minas Gerais não possa praticar esse
ato de cavardia contra a poputação de Minas Gerais!

Concedo aparte ao Deputada Mauro Lobo, pedindo-Ihe que seja breve, pals
tenha outra assunto importante a tratar.

0 Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Serei tao breve quanta V. Exa. a foi
ao me apartear. Faço coro cam suas colacaçOes, rnas gastaria de dizer que
também é impartante que a Governo conheça a nossa realidade. Acho que a
distribuicãa de ambulãncias salvou muitas vidas, e se conhecessem a
estrutura do atendimenta, no que tange a saUde no Estado, perceberiam a
importãncia dessas ambulâncias. 0 que e comum em vários municipias de
Minas e que as hospitals canveniados corn o SUS não atendam aos pabres,
de graça, e são eles que necessitam das ambulãncias para se deslocarem
para as grandes centras. No momenta em que esses problemas farern
resolvidas paderia ser recaihida boa parcela das ambulâncias, mas, enquanto
issa näo tern uma solucão, é melhar deixar coma está, parque, caso contraria,
serão responsáveis pela marte de vários mineiros.

0 Deputado Amitcar Martins* - Passo ao segundo tema que aqul me trouxe
e que parece de grande impartãncia para tadas. Refiro-me aos tristes
episodias ocorridas, ontem, no Municipio de Betim, que uma parcela da
papulacão, de forma indignada, está dizendo que ficarão marcados nos anais
da histOria de Minas Gerais coma a chacina das Bandeirinhas, pois fai
exatamente issa que acanteceu nessa fazenda, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Betim. Dirija-me, sabretudo, aos Deputados itamaristas, do PT,
que estão nesta Casa; aos Deputados newtistas, do PT, que aqui se
encontram, e se acovardaram saindo no momenta da minha fala, parque
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querem evitar a debate. No momento em que dois trabalhadores, em que dois
sem-terras são assassinados de forma covarde, a Bancada do PT não tern a
hombridade de enfrentar esse problema. Quem eles defenderão nessa
situação? A Prefeitura Municipal de Betim? 0 Prefeito Jesus Lima?
Defenderão Os sem-terras ? 0 Governo Itarnar Franco? Qual posicao irão
tomar?

Quero dizer que a responsabilidade, evidentemente, não é da Policia Militar.
Os policiais não estão preparados para ser urn canal de diálogo, urn canal de
negociaçao corn as ocupantes dessa area. A responsabilidade especifica não
é da comunidade que invadiu a area püblica. A responsabilidade tern de ser
atribuida ao poder p(iblico, a Prefeitura Municipal de Betim, que chamou a
polIcia para a desocupaçao da area, que não teve a sensibilidade de entender
que era preciso dar o tempo necessário para a feitura da negociação e a
conseqüente desocupaçao da area. Em segundo lugar, é responsabilidade
também do Governo do Estado de Minas Gerais.

Lembro-me de que, no Governo passado, de Eduardo Azeredo, essas
tragédias não aconteceram, porque houve, por parte dos negociadores do
Governo, o entendimento e a sensibilidade de que, nesses momentos de
grande tensâo, não é possivel a presença da Policia Militar, que acirra as
ânimos e torna a situação extremamerite perigosa e explosiva. As
responsabilidades diretas, sim, são do Prefeito de Betim e do Governo de
Minas Gerais, que väo carregar para sempre a pecha de assassinos desses
dois sem-casas que estavam ocu panda essa região. Por isso é preciso dizer,
mais uma vez, que faço urn desaflo a todos as petistas, newtistas e
itarnaristas que estâo aqui: saber qual a posiçâo que a Bancada do PT
tomará diante desse episódio, se tern coragem de se manifestar corn clareza
diante do assassinato de mineiros pobres, que foram assassinados a sangue-
frio em Betirn.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Agradeço o aparte, Deputado
Amilcar Martins. Entendo, Deputado, que esta Casa está diante de urn fato
extremamente grave e difIcil de ser tratado. Apenas quero dizer a V. Exa. que
a Comissäo de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, na pessoa de
seu Presidente, Deputado João Leite, deve estar no local, verificando a que,
de fato, aconteceu nesse episódio triste da cidade de Betim. Entendo que não
podernos ficar calados e que a responsabilidade nãa é apenas da Cornissão,
mas também de todos nOs, dos Deputados do PT, dos Deputados de todos Os
partidos, porque é urn fato grave, que não admite pacta de silêncio e tern de
ser apurado ate as Ultirnas conseqüëncias. 1-Jipoteco minha confiança total,
irrestnta e absoluta a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, na pessoa
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do Deputado João Leite e dos outros Deputados que compöern esta
ComissãO, para que possarn chegar a verdade dos fatos e apontar para a
sociedade a que realmente aconteceu ern Betim, que, talvez, seja a cidade
mais rica deste Pals, talvez tenha a maior renda "per capita", uma cidade de
pessoas civilizadas, trabalhadoras, cuja sociedade, tenho certeza, está
indignada e não aceita a que aconteceu. A palavra fica corn nossa Comissão
de Direitos Hurnanos e tenho certeza de que esta Cornissão tern todo a
direito, poder e condicão de saber a verdade.

0 Deputado Amilcar Martins* - Antes de dar a palavra ao Deputado Durval
Angela, quero lernbrar trés atores que participaram desse episódio e de suas
manifestacöes. 0 Sr. Carlos Calazans, que é da Executiva do PT, que está
dizendo nos jornais, está hoje no caderno do "Estado de Minas", que a
Prefeito Jesus Lima foi par várias vezes avisado, que ele sabia a que iria
acontecer, que iria acontecer urna tragedia e que não teve sensibilidade para
respeitar a vida dessas pessoas. Charno a atençäo ainda: 0 Governador
Itarnar Franco, corno Pilatos, lavou as mãos e diz aqui, no jornal, que esse e
urn problerna da Prefeitura de Betim, que ele não tern nada corn isso. 0
Secretário de Meio Arnbiente, Tilden Santiago, tern a coragem de ir aos
jornais e dizer que isso é urn esforço orquestrado para desestabilizar a
adrniniStracão petista da cidade de Betirn, coma se o problerna grave não
fosse a morte dessas pessoas. 0 problema grave, na visão do Secretário de
Meio Arnbiente, Tilden Santiago, é que estão tentando desestabilizar
politicarnente a Prefeitura de Betirn. Isso tudo esta aqui, publicado. E urna
vergonha.

Sel do esforço de outras pessoas ligadas ao PT, que estão tentando dizer
que a policia nao tern nada corn isso, que nào se sabe quern atirou. Estäo
tentando salvar o Governo de Minas Gerais par urn [ado, a Prefeitura de
Betim par outro, e a culpa recai sempre na parte mais fraca, que são aqueles
que foram assassinados. Isso é profundamente lamentavel.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Em primeiro lugar, quero dizer que
nOs, da Bancada do PT, não nos acovardamos diante de nenhurna
intervençãa de V. Exa.; apenas me retirei, porque V. Exa. estava falando
sobre outra assunta, e nao sabre aquele sabre a qual tinha anunciado que ia
falar. Não tememas nenhurn debate.

• Deputado Am ilcar Martins* - E barn que nãa ternam.
• Deputado Durval Angela (em apante) - Tenha 3 minutos. Temos a

consciência tranquila do que pensarnos, da nossa posicão a respeita.
Em segundo lugar, quero dizer que esperava que a primeiro gesto de V.

Exa. fosse, talvez, na mesma linha do Deputado Carlos Pirnenta: lamentar a
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acontecido, a perda de vidas humanas...

o Deputado Arnilcar Martins* - Mas esse foi a rneu primeiro gesto hoje,
aqui, nesta Casa.

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - E prestar solidariedade a duas
farnilias enlutadas.

Acho que isso vale mais do que qualquer especulaçäo poiltica. Agora, se V.
Exa. quer a desdobramento, coma 2 0-Vice-Presidente da Assernbléia,
telefonei ontem, a tarde e a noite, para a Presidente da Comissãa de Direitos
Humanos, e para a Presidente desta Casa, e esta Assembléia contratou
ontem uma perIcia independente e autônoma, porque ela está preocupada
corn a verdade. Vamos ter elementos dentra de 48 horas e essa pericia vai
dar ciêncta a todos as Deputados. E uma contribuição, e a Deputado Jaão
Leite disse: "Respeito a seriedade do Instituto Medico Legal, que inclusive é
presidido pela mesma direçâo do Governo anterior, mas acho que é urn zelo
que devemos ter para que busquemos a verdade".

Esse procedimento a Assembléia teve. Urn autra procedimento na ausência
do Presidente desta Casa, antem fiquei toda a tarde tentando negaciar a
retirada da policia. Acho que issa é urn esforço, sim, de buscar a verdade. Se
na guerra a primeira baixa é a verdade, no embate politico, na discussão de
Oposição e Situaçâo, V. Exa. está deixanda bern clara que a preconceito que
antecipa julgamentos é a primeira referenda de V. Exa.

Já que V. Exa. está falando corn tanta propriedade da chacina de
Bandeirinha, é porque V. Exa. foi de urn Governo que esteve envalvido em
muitas chacinas, coma a do Taquaril e a de Eldorado do Carajás. V. Exa.
pode falar de chacina corn muito conhecimento de causa. V. Exa. fai de urn
Governo criminoso.

o Deputado Amilcar Martins* - V. Exa. está tentando encobrir a que não
pade ser encoberto. V. Exa. está se recusando a condenar quem tern de ser
condenado. V. Exa. näo disse uma inica palavra, urna Unica palavra, em
relaçao a atitude do Governo do Estado, em relaçâo a atitude do seu partido.

o Deputada Durval Angela (em aparte) - A pericia fai contratada pela
Presidéncia da Assernbléia...

o Deputado Amilcar Martins* - Estou terminando. V. Exa. precisa saber que
a seu partido hoje tern sangue nas màos, do assassinato dessas pessoas.

o Deputado Durval Angela (em aparte) - Igual ao de V. Exa., no Eldorado
do Carajás.

o Deputado Amilcar Martins* - Termino a minha fala dizendo que é precisa
larnentar muito isso tudo. Mas e preciso ter coragem também para apontar as
responsãveis par essa tragédia, 6 precisa dizer que tuda indica que a
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Governa de Minas Gerais foi imprudente aa permitir que a Pailcia estivesse là
num momenta de negaciacãa. Näo é através da PalIcia que se faz
negociacãa, e a Prefeitura Municipal de Betim fat mais que imprudente, fai
cavarde, aa chamar a PolIcia para promaver a retirada dessas pessoas. Muita
obrigada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Haly Tarqüinio.
o Deputada Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, galerias, venha a esta tribuna haje para registrar dais fatos. 0
primeiro é urn fata lamentável ocorreram duas martes nurn conflito entre
sem-tetas e as autoridades de Betirn. Foram duas modes. Repetindo-se aqui,
ou melhar, transrnutando a acontecirnenta, poderiamas chamá-la de Carajás
II. Fai uma chacina.

A Bancada do PT, natamas pela palavra do ilustre Deputada Ragéria
Correia, procurando ofuscar os acontecirnentas de Minas Gerais, buscau
inspiracãa num fata que está sendo tratada ha muito tempo, que é a questão
da demissäa do Francisco Lopes e da apuraçãa dos fatos através da CPI no
Congressa Nacianal. Esse fato é de ratina. Mas duas modes paderiam ter
sida evitadas. A Prefeitura de Betim não teve barn-sensa, no momenta
preciso, para acaiher as sem-tetos.

Na semana que findau, no dia 21 de abril, coma acontece todos as anos,
embora de forma bastante diferente, a palanque foi acupado pela Exma. Sr.
Governadar do Estada de Minas Gerais junta cam a Sr. Brizola e corn todas
as Iiderancas da esquerda, Luis macia Lula, Arraes e tada a esquerda,
quiseram demonstrar ao Brasil que Minas, finalmente unida, sairia da crise.
Fai urn grande blefe. Nós, do PSDB e do PFL, temas a tranqüilidade de nãa
ter ajudada a patrocinar esse episôdio Iamentàvel, que usou a figura do
alferes. 0 Sr. Lula chamau a Presidente da Repüblica de Presidente
estelianatária.

Entãa, gastaria de dizer que, em Oura Preto, a PT e as esquerdas faltaram
cam a respeita figura do Presidente da Repüblica. Chamaram a Presidente
de falsário, de estelianatário, enfim, de todas as names, em uma falta de ética
verbal, social e pailtica. Agora, estäo buscanda argumentas de ratina de uma
CPI para afuscar urn episOdio lamentável. Là se candecararam as sem-terras
e, agora, matam-se as sem-terras.

0 Deputado Sargenta Rodrigues (em aparte)* - Agradeco a V. Exa. pela
atençâa.

Gastaria de chamar a atencâa dos nabres pares desta Casa parque, mats
uma vez, pude canstatar autra falha dos Paderes que estão envalvidas cam
questães extrernarnente graves, coma a que aconteceu ontern. Estive,
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juntamente corn os membros da Comissâo de Direitos Humanos, no
acarnpamento dos sem-terras, na estrada para Bandeirinha. E, mais uma vez,
a Poilcia Militar, o apareiho policial foi usado para retirar os sem-terras. E,
mais uma vez, estou ouvindo em diversos cantos deste Estado, através da
mEdia, que a policia é a culpada disso.

Gostaria de deixar bern claro que quem conhece as areas do MunicIpio de
Betim nao é a Policia Militar; quem controla essa terra pertencente ao
MunicIpio de Betim não e a Policia Militar; que quem pode desocupar a area e
passar as pessoas para outra area não e o Comandante da Policia Militar.
Gostaria de deixar bern claro, mais uma vez, que a Policia Militar de Minas
Gerais também está sendo vItima nesse processo, ou seja, as discussöes
poderiam ser encerradas antes de se usar o aparelho policial. Temos também
a ornissáo daqueles que poderiam discutir, dialogar insistentemente, para que
o caso não chegasse as mãos da PoRca Militar.

Gostaria de deixar bern claro, nesta Casa, que a Policia Militar não pode
continuar sendo usada dessa forma. Se fosse urn sequestro corn vitima, a
policia deveria estar presente, mas na questão de pessoas sem casa e sem
terra, corno virnos, ha várias autoridades no Municipio de Betirn que poderiam
esgotar o diálogo antes de chegar a PolIcia Militar. Muito obrigado.

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

P Fase
Abertura de Inscricöes

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada
a esta parte, a Presidência passa a 2a Parte da reuniäo, corn a 1a Fase da
Ordem do Dia, cornpreendendo as comunicaçöes da Presidência e de
Deputados e a apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estâo abertas as
inscricöes para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regirnento Interno,

determina a anexacâo do Projeto de Lei no 206/99, do Deputado José Alves
Viana, ao Projeto de Lei n o 22/99, do Deputado Adeirno Carneiro Leão, por
guardarem sernelhança entre Si.

Sala das Reuniöes, 27 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Despacho de Requerimentos
- A Seguir, a Presidência defere, cada urn por sua vez, nos terrnos do inciso

)OO(lI do art. 232 do Regirnento Interno, requerimentos dos Deputados Hely
TarquInio, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n o 1.813/98;
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Carlos Pimenta, solicitando o desarquivarnento do Projeto de Lei n o 1.837/98;
João Batista de Oliveira, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei no
1.919/98; Jorge Eduardo de Oliveira (2), solicitando o desarquvameflt0 dos
Projetos de Lei n

os 1.924 e 1.925/98; Márcio Kangussu, solicitando o
esarquiVameflto do Projeto de Lei no 1.968/98; Djalrna Diniz, solicitando o
esarq U iVament0 do Projeto de Lei no 2.023/98; nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Errnano Batista,
solicitando a retirada de tramitacão do Projeto de Lei no 135/99 (Arquive-se o
projeto.); Ronaldo Canabrava, solicitando a retirada de tramitacão do Projeto
de Lei no 210/99 (Arquive-se 0 projeto.); Maria Olivia, solicitando a retirada de
tramitacäo do Projeto de Lei n o 178/99 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Maria Olivia (2), solicitarido sejam os Projetos de Lei n

o
s 179 e

180/99 remetidos as Comissöes de Educaçâo e de SaUde, respectivamente,
uma vez que a Comissäo de Justiça perdeu o prazo para ernitir parecer; nos
terrnos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento dos
Deputados Bené Guedes e outros, em que solicitarn seja realizada reunião
especial para hornenagear 0 CEFET-MG por sua relevante contribuicão para
a area educacional do Estado, deixando para fixar a data da reunião em outra
oportunidade nos termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja destinada
a 1a Parte de uma reunião para comemorar o Dia Nacional da Luta
AntimanicOmial, deixando para fixar a data da reuniäo em outra oportunidade;
nos ternios do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerirnento do
Deputado Fabio Avelar e outros, em que solicitam a realizaçäo de reuniäo
especial para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, deixando para
fixar a data em outra oportunidade.

Discussão e Votacâo de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Cornissâo de Justica sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei n o 1/99, do Deputado Sávio Souza Cruz,
que dispöe sobre o cultivo e o plantio de vegetais geneticamente modificados
no territOrio do Estado. 0 parecer conclul pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussáo, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votaçäo, o parecer. OS Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissâo de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei no 8/99, do Deputado Savio Souza Cruz, que declara o Estado de Minas
Gerais como zona Iivre de armas nucleares. 0 parecer conclul pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussâo, o parecer. Não h6 oradores
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inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votação, o parecer. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto.

Questöes de Ordem
O Deputado Hely TarqUinio - Gostaria de apresentar uma questao de

ordem, relativa a decisão da Presidência. Sr. Presidente, no dia 13 do més
em curso, V. Exa. decidiu sobre questâo de ordem formulada pelos LIderes
do PSDB, do PFL e da Minoria, relativa ao cumprirnento do art. 18 do
Regimento Interno.

Os signatários suspeitavarn justamente de que urna prática consoUdada
pelas Mesas anteriores tivesse levado V. Exa. a desconsiderar essa
significativa mudança introduzida pelo novo Regimento Interno, qual seja a de
determinar que a presença dos Deputados seja registrada por meio do painel
eletrônico.

Durante o ano de 1997, os legisladores mineiros se debruçararn sobre o
Regimento lnterno para prornover as modificaçoes que se faziam
necessárias, a fim de adequar o texto regimental a exigéncia de modernidade,
transparência e seriedade feita pela sociedade.

Causou-nos estranheza que V. Exa., guardiao maior do Regimento Interno,
por força do posto em que se encontra investido, tenha invocado urna prática
vetusta e obsoleta para transformar um novo preceito regimental em letra
morta. 0 dispositivo enunciado é auto-explicativo, não cabendo qualquer tipo
de interpretaçao além do entendimento linear do que está nele disposto.

Em vista disso, Sr. Presidente, os LIderes do PSDB, do PFL e da Minoria
solicitam a V. Exa. que reexamine a questão de ordem por eles suscitada e
reformule sua decisâo, no sentido de garantir o cumprimento imediato do que
estabelece a nossa carta procedimental, determinando que a presença dos
Deputados nas reuniöes seja registrada por rneio de pairiel eletrônico.

Essa é a primeira questäo de ordem, Sr. Presidente.
Quanto a segunda questão de ordem, gostaria de dizer que percebemos a

ocorrência de cassaçâo do principio de obstruçáo da Oposicâo nesta Casa.
For isso gostariamos que V. Exa., Sr. Presidente, considerasse essa questao
e pedisse um estudo da assessoria, para que nào aconteçam quatro, cinco
reuniöes das comissöes ternáticas num horário superposto, porque isso está
cassando o princIpio de obstruçäo da Oposiçäo. Fica difIcil fazer urn controle
corn quatro, cinco reuniöes de comissães acontecendo. Faz-se a media de
quatro, cinco Deputados corn presença, multiplica-se por cinco, já dá o
"quorum" necessário. E isso cassa-nos o direito de fazer obstruçäo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. presidente - A Presidência vai responder a segunda questão de

ordem formulada pelo Deputado oportunamente. Corn relacão a primeira, a
Presidéncia lembra ao Deputado que a questão de ordem formulada no
Plenário é resolvida em definitivo e tempestivarnente pelo Presidente da
Assembléia, como já feito em relação a esse assunto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei no 20/99, do Deputado Rogério Correia, que dispöe sobre a inclusão de
diSpOSitiVOs na Lei n o 5.378, de 3/12/69, que veda a denominacão de prôprios
püblicOS, de prédios pUblicos, corn nomes de pessoas envolvidas corn a
repressäo ou que tenharn cometido açâO contra Os direitos humanos. 0
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussâo, o
parecer. Para discuti-lo, corn a palavra, o Deputado Joäo Leite.

O DeputadO João Leite* - Sr. Presidente, gostaria de, na discussâo do
Projeto de Lei no 20/99, do Deputado Rogerio Correia, encaminhar para os
meus companheiros das Bancadas do PSDB e do PFL, a fim de que
estejamos votando contrariarnente ao parecer do relator, já que essa matéria
é importante para que, no Estado de Minas Gerais e no nosso Pals, näo
experimeritemOs rnais Os anos de uso de força, os anos que enfrentamos,
neste nosso Pals, de ditadura, quando ternos no nosso Estado, prédios,
prOprios püblicos corn nornes de pessoas que sabemos que usararn essa
forca contra pessoas que buscavam a democracia para o nosso povo. Nâo
podemos corn partilhar o parecer do relator, sabemos como é importante para
o nosso Estado, como é importante para esta Assembléia Legislativa a
liberdade de expressao, a liberdade de opinião. Temos uma importância muito
grande corno aqueles que devem guardar para que pessoas que lançaram
mao desse recurso de ditadura, de violência contra o regime democrático, de
maneira nenhuma, ern nosso Estado, possarn receber qualquer lembranca,
qualquer condecoracão. Ao contrário, devemos lutar no nosso Estado para
que pessoas que defenderarn a dernocracia - e algumas perderam inclusive a
vida - essas, sirn, possam ser lembradas. Por isso, gostaria de dizer da
importância desse projeto, da importância ate para o pensarnento atual de
Minas Gerais, o pensamento da juventude do nosso Estado, o pensamento
daqueles que acompanharam os anos de fechamento, os anos de ditadura,
os anos em que foi imposto para a nossa população o silêncio, os anos em
que nao pudemos discutir as questães ligadas ao nosso Estado. Hoje
podemos experimentar uma abertura total, a Assembléia Legislativa
funcionando, corn todos os parlamentares que representam o povo de Minas
Gerais tendo a oportunidade de se rnanifestar, alguns contrários ao Governo
e outros favoráveis. E disso que o Estado de Minas Gerais precisa. Precisa
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homenagear, precisa lembrar aquelas pessoas que lutaram para que
pudéssemos gozar esse tempo de liberdade, esse tempo de democracia,
tempo em que podemos discutir corn toda a abertura, nas praças ptbiicas, no
parlamento de Minas Gerais, nos parlanientos rnunicipais, a democracia e a
iberdade no nosso Estado.

Por isso louvamos a lembrança que o Deputado Rogerio Correia faz de que,
no nosso Estado, nao devemos homenagear essas pessoas, pessoas que
lutaram ao lado da repressao que lutaram para que a Assembléja Legislativa
fosse silenciada, que lutaram para que Os parlamentares da Assembléia
Legislativa nâo tivessern VOZ. Não podemos permitir que essas pessoas
sejam homenageadas no nosso Estado. Conversando corn muitos que foram
vitimas dessa violéncia no Estado, vernos que não ha nenhuma motivaçao
para termos, no nosso Pals e no Estado de Minas Gerais, vingança. Näo ha
ninguérn lançando mao de armas. Mas, ao mesmo tempo, também não
podemos permitir que essas pessoas recebam, por parte dos municipios, por
parte do Estado de Minas Gerais, qualquer homenagem, qualquer honraria.
Nào queremos, é claro, esse sentimento de vingança, porque nao está
cofocado na ordem do dia do nosso Estado, pelo menos por nOs. Nâo
queremos esse confronto, não e vingança que queremos, mas também näo
queremos permitir que o nosso Estado reverencje pessoas que, ao contrário
de futarem pela dernocracia, lutaram para que sofréssemos a repressao.
Temos, no Estado de Minas Gerais e no nosso Pals, fruto desse tempo de
ditadura, quase que uma populaçäo silenciosa. Dizem os pesquisadores que
80% da nossa populacäo não participa de nenhuma associacao, de nenhum
sindicato, e nOs lembramos que essas pessoas se perderam justamente
nesse tempo em que não puderam discutir, não puderarn levantar a VOZ nonosso Estado.

Vejo que o Presidente Anderson Adauto está um pouco ansioso para que
encerremos a discussão sobre esse projeto. Penso que o Presidente também
está convencido da importância de rejeitarmos o parecer do relator. Parece-
me que o relator não teve a oportunidade de conhecer a profundidade desse
projeto e a sua importáncia para resguardar e salvar a liberdade de
manifestacao de todos Os cidadãos de Minas Gerais. Esperamos esse
convencimento dos companheiros Deputados e das Deputadas desta
Assembléia, para que possamos rejeitar o parecer da Comissão de Justiça e
o parecer do relator sobre a constitucjonalidade desse projeto. E por isso que
eu gostaria de contar corn o apoio dos Deputados do PSDB para derrubar
esse parecer.

Quero agradecer a paciência do Presidente Anderson Adauto. Muito
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obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogério Correia.
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, já bastante defendido,

agradecO ao Deputado Joâo Leite. Vou ser rápido e também solicitar a
rejeicâo do parecer de inconstitucionalidade. Na verdade, lendo atentamente
O parecer, nada de inconstitucional é apontado no projeto. No mérito dele,
teremos a chance de discuti-lo ainda nas comissöes e posteriormente no
Plenário. Realmente, nào ha nada na Constituiçäo que prolba o projeto, que
visa a nâo permitir que pessoas envolvidas comprovadamente corn órgäos de
repressâo tenharn 0 seu nome nos próprios püblicos do Estado. Näo ha nada
constitucionalmeflte apontado, mesmo no parecer, que prolba o projeto.
Nesse sentido, quero contar corn o apoio de todos as Deputados, para que
votemos contrariamente ao parecer da Comissão de Constituiçâo e Justiça.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Carlos Andrada.
o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

corno foi dito pelos dois oradores que me antecederarn, o projeto é de grande
importância e a julgamos oportuno dentro do quadro que vivemos atualmente,
de direito democrático. Nos ültirnos anos, a Brasil vem, a passos largos,
consolidando essa sua fase dernocrática. E preciso que a prática dos
parlamentos, do Estado e de nossas instituiçaes tambérn seja aperfeiçoada
nesse sentido. 0 projeto do Deputado Rogério Correia tern esse objetivo, e
queremos, aqui, abrir urn paréntese: nós, que hoje somos e constitulmos a
Bancada da Oposicâo, na Casa, estamos decididarnente a favor de urn
projeto de urn integrante ilustre do Governo do Estado.

Gostarlamos de nos pronunciar - e acho ate que a Bancada do Governo
deveria tambérn faze-b -, de maneira positiva, porque se trata de urn projeto
que interessa a sociedade mineira, a classe poiltica, interessa ainda näo sO
ao momento atual, mas também a formaçäo e ao desenvolvimento das
geracOes futuras, porque é urn exemplo de firmeza na dernocracia e de
reptdio aos atos de repressäo inglOrios, que não respeitararn a dignidade e
as direitos hurnanos.

Pois bern. 0 projeto teve urn parecer contrário, que abega a
inconstitucionalidade da medida. Em certo trecho, o parecer diz a seguinte:
"Esta lei busca homenagear, após a morte, somente personalidades de

C grande expressâo nacional e internacionab. V&-se, pois, que já esta irnpllcito
na lei que se pretende abterar a vedaçào de nomes de pessoas que tenharn
participado de acOes cornetidas contra os direitos humanos".

Ora, querernos fazer urn repara, porque a lei existente não cita isso. A lei
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que está em vigor estabelece que se pode homenagear após a morte
personalidades que tenham grande expressão nacional e internacional. As
pessoas podem ter expressão positiva ou negativa. Hoje, por exemplo,
podemos pegar urn ditador de urn pals da Africa que tenha expressão, em
nivet nacional e internacional - e a lei atual permite que ele seja
homenageado. Aqui diz "personalidade de grande expressão", mas rião
explica que "expressão" é essa. Então, o que se pretende é reduzir essa
margem de interpretação.

Fosse assim, a Assembléia não poderia, em momento algum, homenagear
ninguém, porque, durante a tramitacäo do projeto, ele poderia ser rejeitado, e
o individuo que virtualmente viesse a ser homenageado estaria sendo
condenado pela Casa. Não se trata de condenacão, é apenas urna escoiha, é
urn critério politico que esta Casa tern, deve ter e exercer. Em momento
algum esse projeto fere decisöes do Poder Judiciário. Em momento algurn
esse projeto fere a coisa julgada. Em momento algum esse projeto imputa
crime a pessoas, apenas cria parâmetros, pessoas vinculadas a atos contra
os direitos humanos e contra a dignidade do homem. As homenagens ficam
vedadas a essas pessoas. Apenas seria esse o criteria de seleção. E isso
ajuda, inclusive, para que, no futuro, não sejamos obrigados a ter que rever
atos do passado, coma hoje: se formos levantar algurnas hornenagens
concedidas, vamos correr a risco de descobrir que pessoas homenageadas
no passado não são hoje, na realidade dos fatos que se sucederam e das
novidades que apareceram, pessoas merecedoras da agraciacão recebida.
Segundo esse critério, acharnos que o projeto é justo, é constitucional e
merece o apolo desta Casa. Portanto, somos a favor da derrubada do
parecer.

0 outro aspecto é que algumas homenagens podern ser feitas em
circunstãncias rnuito particulares, principalmente em razão de mornentos
especIficos por que passava o Estado ou o Pals. Desta forma, pode ocorrer
que venham a pübtico noticias desabonadoras sobre pessoas
homenageadas, que as envolvam em atos ilIcitos, ensejando, assim, urna
reavaliação dos propOsitos daquela hornenagem, podendo ate chegar-se a
conclusäo de que esta já não teria razão de ser. E justamente isso que a
projeto prevê e pretende: carrigir distorcöes. Em determinado momenta, julga-
se que uma persanalidade ou pessoa é merecedora de homenagem, mas,
passados cinco, alto ou dez anos, percebe-se não ser eta digna daquela
homenagem, porque descobriram na sua biografia, na sua história, nas suas
atitudes, procedimentas que hoje são completarnente inaceitáveis. E muito
viável e ate recornendável que se faca uma revisão dessas homenagens.
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Imaginemos uma personalidade que, ha oito anos, recebeu a homenagem

de ter seu nome intitulando urn grande prédia püblica, a prédia principal de
uma cidade do interior, e, passados alguns anas, vamos descobrir que aquela
pessoa corneteu crimes horrarasas e tinha urna identidade escondida. Pela
legislacão atual, a homenagem continuará a prevalecer e nãa se poderá revé-
a. TeremaS que sustentar isso? Todos as anos, quanda for tembrada a
inauguracão daquele prédia, hasteada a Bandeira, convidadas as criancas
dos grupas escolares a participar do eventa, estaremas todos nós, da
sociedade, batendo pairnas para urn prédio que tern a norne de urna pessoa
que todos sabem não ser merecedora daquela homenagem.

0 projeto do Deputado Rogerio Correia é muita oportuno, porque prevê
essa possibilidade de revisãa. E a parecer cantrário ao projeto e justamente a
argurnento do projeto, é a possibilidade de se rever, no tempo, essas
homenagenS. Não so rever no tempo, rnas tarnbém, daqui para frente, colocar
parârnetros para homenagear personalidades.

Urn outro tópico do parecer diz a seguinte: "Todavia, nesse caso, nãa seria
possivel a alteracão autarnática da denominação do próprio piblico, sendo
necessária a apresentacão de praposicãa de lei visando a alteração
pretendida. Se fosse admitida, ao alvitre do adrninistrador, a alteraçãa
automãtica, corno prevê 0 projeto em seu paragrafa ünico, haveria margem a
urn prejulgamento". 0 prajeta nãa diz issa. 0 projeto diz: "Fica vetada a
escoiha de names de pessoas compravadarnente envolvidas corn a
repressãa ou que tenham participada, direta au indiretarnente, de açãa
cornetida contra as direitos hurnanos. Será adrnitida, a qualquer tempo, a
mudanca de denominaçOes oficialmente outargadas aas prOprios püblicas
que se enquadram nessa proibiçãa prevista no "caput"." Ora, nãa se está
dando ao adrninistrador a poder de mudar na hora que quiser. Está apenas
limitando: nãa se padem hornenagear pessaas assim, assim, assirn... Mas a
forma e a lei. Em momenta algum, está-se querenda dar ao administradar a
pader de sair revendo caisas. Todas as homenagens concedidas par lei
poderão ser revistas par tel. 0 caminho é a mesrno. Não se está pretendenda
mudar a caminha, apenas deixar de forma muita clara que e possivel rever
essas hamenagens, que hoje ja nãa são cansideradas viáveis, de acarda corn
a histOria e a vida do hamenageada.

Outro item do relatória que queremas camentar é a que diz a seguinte: "Os
principios cansagrados pela Magna Carta, par farca do dispositiva do art. 

50,

que declara que ninguérn será considerada culpada ate a trânsita em julgada
de sentenca condenatOria, e do disposta no incisa LIII do artiga destacada,
que estabelece que ninguém será pracessada nem sentenciado, senãa pela



786
autoridade competente, nâo é possIvel invadir a alçada do Judiciário,
prejulgando alguem como culpado de algum crime surnariamente, em
prejuIzo, ate mesmo, do direito constitucional da ampla defesa." Esta
colocacao do parecer nâo é apropriada para o momento, porque quando urn
projeto de lei da Assembléia Legislativa concede homenagern a uma pessoa,
ela o faz por urn ato politico. Náo se faz urn processo juridico nesta Casa,
para saber se a pessoa é merecedora ou nâo. Quando a Assembléia resolve
conceder homenagem a alguem, no se está sentenciando: esse cidadäo é
born ou esse cidadäo é ruirn. Quando urn projeto entra nesta Casa, existern
vários interesses. Uns acham que aquela pessoa é merecedora, outros
acham que outra e mais merecedora, outros acharn que os dois nâo são
merecedores. E uma questão polItica. Não está sendo invadida a area do
Judiciário e nern, muito menos, está-se prejulgando alguérn.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, senhores jornalistas, minha manifestação, neste momento, além de
favorável, é esclarecedora, porque estou entendendo que o Deputado
Rogério Correia, ao apresentar este projeto, assirn como todos nós, tern
consciência de que poderia, num prirneiro momento, parecer uma intervenção
do Poder Legislativo no âmbito dos outros Poderes, essa questão, todavia, é
superficial, porque, uma vez aprovado o projeto e sancionado pelo
Governador, estaria resolvido o primeiro aspecto, que seria o vIcio de
iniciativa.

E do conhecirnento de todos que, em data recente, a Suprema Corte do
Poder Judiciário decidiu que, em projetos de lei que não resultem em despesa
para o poder püblico, pode perfeitamente a sancão suprir o vIcio de iniciativa.
Esse seria urn dos casos que vejo corno absolutarnente normal, ern que a
sancäo do Governador estaria suprindo o vIcio de iniciativa.

o segundo aspecto que quero abordar é apenas enfatizar o que disse muito
bern o Deputado Antonio Carlos Andrada. Talvez, no mérito desse projeto,
possa se acrescentar ainda rnais: alérn de não homenagear, poderia tarnbém
substituir homenagem de quem, no futuro, demonstrar que nâo foi merecedor
da homenagern que Ihe fora conferida no passado. Portanto, entendo que
esse projeto merece tramitar na Casa, e a Comissão de Constituição e
Justiça, pela sua conclusão, estaria irnpedindo que o Poder Legislativo, que
as comissOes da Casa, pudessem apreciar o projeto na sua plenitude. Ateve-
se, tão-sornente, a questão da iniciativa, que, corno disse e repito, pode,
perfeitamente, ser suprida pela sancào do Governador.

0 próprio autor, na justificativa do projeto, diz que "a finalidade 6 proibir
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homeflagenS a pessoas ligadas a repressão ou a açöeS contra os direitos
humanos". Entendernos que estes não merecern ser hornenageados, e
algunS que 0 foram, que essa homenagem possa ser substituIda no futuro.
Alérn desse aspecto, 0 Poder Legislativo é representante de todas as forcas
polIticas do Estado. Consequenternente, aqui estão pessoas que estiverarn
na Situacão no passado, estão na Oposição hoje e, no futuro, poderá
acontecer 0 inverso, mas sempre haverá, aqui, representantes de todos os
segrnentos.

Outra questão oportuna a que esse projeto val nos induzir é o fato de urna
reflexãO constante de que toda homenagem conferida por lei sO possa ser
suprimida ou retirada por outro projeto de lei, a fim de evitar que os governos
e o Poder Executivo, usando de sua autonornia, possam cometer injustica
corn algurn dos hornenageados, que, as vezes, numa ampla discussão,
merecessem manter a sua própria homenagern. Portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ao encarninhar favoravelmente, quero ressattar que o vicio de
iniciativa pode perfeitarnente ser suprimido a partir do mornento em que esse
projeto de lei chegar as mãos do Governador e merecer dele a sanção. Uma
vez sancionado o projeto, estará eliminado o vIcio de iniciativa, e o projeto
estará plenarnente em vigor e fazendo assim justica a quern merece, e não
premiando os arbitrários nem aqueles que demonstraram no passado uma
conduta incompativel corn a homenagem que recebem.

Sou favorável a que 0 projeto tramite nesta Casa e, consequentemente, que
votemos contrariamente ao parecer da Cornissão de Constituição e Justica,
para que as comissOes de mérito possarn apreciar o projeto e - quem sabe? -
aprimorá-lo, permitindo a análise não so desse rnencionado pelo Deputado
Rogério Correia, mas também da homenagem a quern não a mereceu, por
não ser a sua conduta compatIvel corn a homenagem recebida, podendo esta
ser reapreciada.

Por Ultimo, que toda homenagem seja feita por projeto de lei e,
consequenternente, sua retirada se faca também por projeto de lei,
amplamente discutida na Casa do povo, que é o parlamento, o Poder
Legislativo do Estado!

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely TarqüInio.
• Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazendo a

análise da proposta do Projeto de Lei do Deputado Rogérlo Correia e na sua
justificativa, entendo que seu projeto de lei vern premiar as pessoas que
cultivam os direitos hurnanos. No projeto original, que ele acolheu, passou
desapercebido pelos legisladores. No Brasil muitos tern se envolvido nesses
processos de repressão, e ao acontecer urna repressão, as pessoas se tern
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uma formaçao genética, ou social, ou por forca do cargo, de sempre reprimir
verticalmente as outras, não obedecerido os princIpios, näo so dos direitos
humanos, mas do amor volumétrico, gostarIamos de dizer que essas
pessoas, que as vezes ocuparn urn cargo de direçao ou urn cargo onde ele
pode tornar uma decisao e partir, as vezes, para urna retaliaçao ou participar
de processos de abuso da pessoa humana, essas pessoas devem sirn, ser
banidas, reprirnidas e se possIvel ensinadas a se comportarem como seres
hu manos.

Algumas pessoas nasceram para serern ditadoras, tiranas, rnás. 0 projeto
de lei do ilustre Deputado Rogerio Correia vem corrigir ou acrescentar ao
projeto original urn prémio a sociedade, trazendo a ela uma regra que reprima
essas pessoas que se condicionararn a praticar verticalmente suas atitudes
sem levar em conta a convivéncia, o amor, a consideração e a estirna para
corn Os outros.

Entäo, verificamos a justificativa: "Justifica-se o presente projeto de lei pela
sua finalidade de proibir homenagern as pessoas ligadas a repressào ou as
açöes contra os direitos humanos. Na verdade, näo merecern essas pessoas
ser hornenageadas, vez que em nada contribuirarn para a construção da
cidadania, para as conquistas das lutas populares ou para a melhoria das
condiçoes de vida do nosso povo." Pessoas como Augusto Pinochet - que
está sob a Corte da Inglaterra, que ainda não deu urna decisão definitiva - e
Adolf Hitler fizeram escola, levararn muita gente a imitá-los. E as pessoas que
Os imitarn tern, certarnente, a vontade de descarregar seus cornplexos nos
outros. Como o projeto do ilustre Deputado Rogerio Correia vem para irnpedir
essas pessoas de receberem hornenagem em forma de norne de ruas,
prédios pUblicos, enfini, qualquer homenagem, estamos perfeitamente
favoráveis a proposta do ilustre Deputado Rogerio Correia.

Entâo, esperamos dos nobres Deputados desta Casa o apoio a esta
proposiçâo, garantinclo corn o voto a aprovaçâo, beneficiando tarnbérn o povo
de Minas Gerais, que terá Oportunidade de, mais uma vez, mostrar 0 seu alto
espIrito de convivéncia fraterna, buscando inspiração na Revoluçao
Francesa, em que foi pregada a fraternidade, ha mais de 200 anos. E essa
fraternidade também foi pregada por Cristo em "Amai-vos uns aos outros". 0
projeto do Deputado Rogerio Correia foi muito feliz e recebe o nosso aplauso.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alencar da Silveira JUnior.
o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, sou favorável a

posição do nobre companheiro Rogerio Correia.
Mas me lembrava aqui, Sr. Presidente, corn o Deputado Wanderley Avila,
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de legislaturaS passadas. Em legislaturas passadas, Os Deputados faziam
suas colocacöeS do lado esquerdo do Plenário. Quando vi o Deputado João
Leite pedir desculpas a V. Exa., lembrei-me do Deputado Almir Paraca, que
tern 0 mesmo estilo. Quando vi o Deputado Sebastiao Costa, lembrei-me do
DeputadO Marcos Helênio, Sr. Presidente. Quando vejo 0 Deputado Amilcar
Martins, lembro-me de Roberto Carvalho, tarnbém Deputado do PT. Hely
TarqüfliO falando corn Wanderley Avila lembrava-me Geraldo Nascimento e
sua colocacöeS. E, para complementar, também obstruindo, o estilo do
DeputadO Toninho Andrada lembra-me, sem dUvida alguma e corn todo o
respeito, a companheira Maria José Haueisen.

Penso que näo é a cara do PSDB fazer essa obstruçâo e essas colocaçOes
que estäo sendo feitas aqui, Sr. Presidente. Esta Casa precisa caminhar, ela
está muito parada. Está na hora de mostrarmos Os nossos pontos de vista
através do voto em todos os projetos que estâo aqui. Muito obrigado.

Questão de Ordem
0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - E para tratar dessa questao relativa a

pauta. Foi colocado aqui que estamos obstruindo e que näo queremos votar,
precisando a Casa de votar. Esse é urn assunto pertinente, que cabe no
rnomento. E V.Exa., como Presidente, fez as suas consideracOes, que
respeitamos e acatamos, mas temos o direito de discordar delas.

0 Sr. Presidente - Sim, tanto assim é, que V. Exa. está fazendo uso do
microfone.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Estou justificando a minha fala.
Gostaria de dizer que esta é uma Casa que vota leis e projetos, mas existe no
Regimento Interno, e é parte importante dele, a discussão. Se a Bancada do
Governo quer abrir mao dessa discussão, esse é urn direito que cabe a ela.
Entretanto, a Oposicäo não quer abrir mao dela, pois nào quer ser nUmero
nesta Casa. A Oposicâo quer ser urn membro participante, discutindo,
contribuindo, alertando, enriquecendo, dizendo porque está votando "sim" e
porque está votando "não". Esse é urn direito que nâo pode ser criticado. Se a
Bancada do Governo está descontente corn o andamento da Casa, deve
buscar formas regirnentais para agilizar o andarnento da matéria, mas näo
deve condenar a Oposiçäo por usar urn direito consagrado pelo Regimento
lnterno: o direito de discutir as matérias antes de votá-las. Corn a TV
Assembléia levando esse trabalho para as diversas comunidades mineiras,
essa é uma oportunidade para que a povo saiba o que estarnos votando aqui.
0 fato de votar uma grande quantidade de projetos não significa que estamos
votando bern. De repente, votando dois ou trés projetos, estaremas votando
corn qualidade, e, não votando nada, poderemos estar fazendo urn grande
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favor ao Estado.
O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussâo. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A Comissáo de
Direitos Humanos.

Votaçâo de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antonio Roberto em que

solicita sejarn pedidas informaçoes ao Prefeito de Caeté, Sr. Raul Messias
Franco, sobre o estágio atual do processo de licenciamento ambiental do
deposito de lixo desse rnunicipio. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Márcio Kangussu em que solicita seja o Projeto
de Lei n o 69/99, que altera dispositivo da Lei n° 10.419, de 16/1/91, apreciado
pela Comissão de Transporte. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Rogerio Correia em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 193/99, que cria o instituto Mineiro do Café, distribuido também a
Comissão de Poiltica Agropecuária. Em votaçäo, o requerimento. Os
Deputados que estiverem de acordo permaneçarn como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Cornissão do Trabaiho em que solicita se envie ofIcio ao
Sr. Jean-Yves Gilet, Presidente da ACESITA S.A., para encaminhamento das
denncias efetuadas pelo MST, em anexo. Soiicita ainda que, após a análise
dessas denUricias, sejam remetidas a essa Comissão informaçoes sobre a
atual situaçào da referida empresa em reiaçâo ao MST. Em votaçâo, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comisso de Direitos Humanos em que solicita seja
encaminhado pedido de informaçaes a CBTU sobre o impedimento da
entrada de Indios nos trens do metro. Em votaçâo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas em que
solicita a prorrogaçáo, por mais 30 dias, do prazo de funcionamento dessa
Comissào. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

QuestOes de Ordem
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o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, solicito a verificacâo de

"quorum", porque, de piano, podemos verificar que não ha nUmero suficiente
de Deputados para continuarmos a reuniâo.

O Deputado Luiz Fernando - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada
para recomposicão de "quorum".

O Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, gostaria de lembrar
que ternos quatro cornissOes funcionando, nesta Casa. Portanto, para o born
andamento desses trabaihos, se necessário, que se interrompa as reuniOes
dessas cornissOes, a fim de que os Deputados venham para o Plenário, caso
haja dUvidas de que estejam trabaihando ou de que estejam presentes nas
comissOes.

O Sr. Presidente - A Presidência informa, também, ao Deputado Hely
TarqüInio que recebeu informacOes da assessoria técnica da Mesa de que ha
Deputados em comissOes, que, somados aos Deputados presentes neste
Plenário, totalizam "quorum" suficiente para a continuacâo dos trabalhos.

• Deputado Hely TarquInio - Gostaria que V. Exa. fixasse o nUmero.
• Sr. Presidente - A Presidéncia informa que ha 13 Deputados em

comissOes, que, somados aos 21 Deputados presentes neste Plenário,
perfazem o total de 34 Deputados, havendo, portanto, "quorum" suficiente
para a discusso da matéria constante na pauta

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 6 1a Fase, a Presidéncia

passa 6 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão da matéria constante na
pauta.

Discussão de ProposicOes
O Sr. Presidente - Vém a Mesa requerimentos dos Deputados Alberto Pinto

Coelho e Marco Regis em que solicitam a inversäo da pauta. A Presidéncia
Os declara prejudicados por não haver "quorum" para votação das matérias
contantes na pauta.

C
	 Discussäo, em turno Unico, do Projeto de Lei n° 50/99, do Governador do
0 Estado, que da nova redacão ao art. 30 da Lei n o 11.721, de 29/12/94,
0 modificado pelo art. 2 1 da Lei n° 11.822, de 15/5/95, pelo art. 5 1 da Lei n°
C 12.237, de 5/7/96, e pelo art. 1 0 da Lei n° 12.532, de 30/6/97. A Comissão de

Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissäo de Administração
PUblica opina por sua aprovacâo corn a Emenda n o 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscaiizacáo Financeira opina pela aprovação do projeto corn a
Emenda n° 1, da Comissào de Administração PUblica. Em discussäo, 0
projeto. Corn a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Joâo Leite.

0 Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada Elaine
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Matozinhos, imprensa presente, ptbUco, telespectadores, tivemos
oportunidade de apreciar a Projeto de Lei n o 50/99, do Governador do Estado,
e gostarlamos de fazer a leitura dos motivos que levaram o Governador a
encaminhá-lo a Assembléia. (- Lé:)

"Ate a presente data, as cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação (Orgão Central e
Superintendências Regionais de Ensino - SREs), criados pela Lei n o 9.346, de
5 de dezembro de 1986, não foram providos.

o art. 10 da referida lei vedou o desvio de funcão, impedindo o exercicia, no
Orgao Central e Superintendências Regionais de Ensino, de servidor lotado
em escola estadual.

Esta mesma lei, que criou a quadra de pessoal da Secretaria de Estado da
Educação e Superintendéncias Regionais de Ensino, não chegou a sua total
implementação em virtude da alteraçâo introduzida pela Constituição Federal
de 1988.

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

A realtzaçao do concurso ptiblico para provimento dos cargos, cujo edital
chegou a ser aberto, não foi possivel, dada a necessidade de ajustar a
circunscriçao das Superintendências Regionais de Ensino a divisão
administrativa do Estado.

Para viabilizar a funcionamento das superintendéncias, foi sancionada a Lei
n° 11.721, de 29/12/94; modificada pelas Leis n°s 11.822, de 15/5/95; 12.237,
de 5/7/96; e 12.532, de 30/6/97. Assim sendo, a designacao de servidores
para completar a quadro de pessoal está prevista ate o dia 31/3/99. Justifica-
se a necessidade de se prorrogar esse prazo, possibilitando a designação ate
a realizaçao de concurso ptblico, permitindo a administração da Secretaria de
Estado da Educação ajustar as referidos quadros para a provimento definitivo.

A Comissão de Administração Ptiblica apina pela aprovação do projeta e
apresenta uma emenda. Relata na sua fundamentaçao, que a projeto de lei
em análise dispöe que, em caso de vacância, o cargo de provimento efetivo
do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação poderá ser
exercido, temporariamente, por servidor designado para funcão püblica
correspondente ao cargo vago, ate a seu provimento por concurso piblico.

0 Governador do Estado alega, em sua exposição de motivos, que as
cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado
da Educação, Orgáo central e superintendências regionais, não foram
providos ate a presente data em virtude do disposto no art. 10 da referida lei,
que vedou a desvio de funcão, impossibilitando a exercicia, naqueles setores,
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de servidores lotados em escolas estaduais. Alega, ainda, que muitos
servidores efetivos desses quadros, ao longo da Ultirna década, completaram
tempo regular de SerVico e se aposentaram. A impossibilidade de realização
de concurSa püblico para a provimento desses cargos, em razão da
necessidade de ajustar previamente a circunscrição das Superintendéncias
RegiaflaiS de Ensino a divisão administrativa do Estado, levou a Governador
do Estado a apresentar a projeto de lei em análise. 0 objetivo é viabilizar a
funcioflamenta da Secretaria e daquelas superintendéncias, ate que seja
realizada concurso püblico, conforme imperativo constitucional. A supremacia
do interesse püblico sabre a particular é a princIpia norteador máxirno dos
atos da administracão püblica.

Sobre esse tema administrativista, Maria Silvia Zanela Pietro assim se
manifesta, na sua obra "Direito Administrativo" (5 a ed.): "Os dais princIpias
fundamentals, e que decarrem da assinalada bipolaridade do Direito
Administrativa - liberdade do indivlduo e autoridade da administração -, são as
princIpios da legalidade e supremacia do interesse ptiblico sabre a particular,
que não são especIficos do Direito Administrativo, porque informam todos as
ramos do Direita Püblico. No entanta, são essenclais, porque a partir deles
constrOem-se as dernais". Nesse sentido, a interesse pUblico a que se refere
o Governador do Estado encontra respaldo, pais visa, em tltima instância, a
manutençãa dos serviços que já vêm senda prestados pela Secretaria de
Estado da Educacãa e Superintendências Regionais de Ensino. Além dissa,
trata-se de medida de caráter ternparário, ate que sejam concluldos as
ajustes necessários no ãrnbito administrativo, cam vistas a realização de
concurso para a pravimenta definitivo dos cargos."

Aqui, gostaria de fazer urn comentario, já que este é urn Governo, em Minas
Gerais, cuja auséncia tern sido notada. E impressianante que depois de
passadas mais de 100 dias desse Gaverno, ele ainda não tivesse tornado
conhecirnenta da necessidade de realizacão de concurso püblico, au mesma
tivesse analisado a possiblilidade de prarragação do concursa pUblico já
realizada no Estado. Vemos, na argumentação do Governador, que é
imperativo que se faca issa, porque nãa houve tempo para a realização do
concurso pUblica. Decorridos tantos dias desse Governa, vemos que sO agora
ele percebe a necessidade de se fazer urn concurso püblico, ou mesmo de
prorrogar a data do ültimo concurso, para que seja, efetivarnente, abedecida a
Constituição da Repüblica. E urn imperativo constitucional. E dessa maneira
que deve se dar a ingresso do servidar na administração. Estarnas
acompanhando esse Governo e vendo, a cada momenta, que tern que se
fazer urn acer-to. Desconhecia, a Governa, a problema da area da educacão.
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Desconhecia, o Governo, a probierna acontecido corn os militares? Não.
Inclusive isso foi tratado na carnpanha polItica. Foi uma promessa de
campanha do Governador do Estado a anistia imediata aos militares. E o que
estamos vendo agora? Estamos vendo uma luta desenfreada, uma correria,
tentando fazer corn que passe pela Assembléia Legisiativa alga, no minirno,
temeroso.

o Deputado Hely Tarquinio (Em aparte) - Estamos ouvindo bern suas
consideraçoes a respeito do projeto de lei, ilustre Deputado, que considera
oportuno que se faca novamente as contrataçoes, mas que seja meihor
apreciado a projeto que certamente receberá correçöes e emendas
suficientes para prociamarern e, ao mesmo tempo, acoiherem as
necessidades dos servidores pUblicos. Mas solicitaria a V. Exa. a perrnissão
para pedir ao Deputado que preside esta Assernbléia, que encerrasse a
reunião de piano, porque nâo ha nUrnero suficiente para continuarmos os
trabalhos, tendo em vista que verificamos agora nas comissöes que 56
existem 11 Deputados presentes. Esses Deputados, somados aos que aqul
estâo, não compöem "quorum" suficiente para continuarmos a reunião.

o Deputado Joäo Leite* - Obrigado, Deputado Hely Tarqüinio. Quero
agradecer ao Deputado Hely Tarquinio, foi perfeita sua observacao.

* - Sem revisão do orador.
Questöes de Ordem

o Deputado João Leite - Essa é uma matéria tao importante, iigada a
educacâo, e quero, Sr. Presidente, pedir o encerrarnento, de piano, desta
reunião por verificarrnos que nào ha "quorum" para continuacao dela, e quero
pedir também que sejam garantidos os 20 minutos restantes a que ainda
tenho direito para discussão.

Encerramento
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência verifica, de piano, a

inexistência de "quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando as Deputados para as reuniöes extraordinárias de logo
mais, as 20 horas, e de amanhä, dia 28, as 9 e as 20 horas, nos termos dos
editais de canvocacâo, e para a reunião ordinãria também de amanhã, as 14
horas, corn a seguinte ordern do dia: (-A ordem do dia anunciada é a
publicada na edicao anterior.). Levanta-se a reunião.

AlA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia sete de abril de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João Batista de Oliveira,
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Paulo Piau, Dimas Rodrigues, Luiz Fernando e Marcia Kangussu, membros
da supracitada Cornissâo. Havendo nürnero regimental, a Presidente,
Deputado Joäo Batista de Oliveira, deciara aberta a reuniäo e, em virtude da
aprovacão de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura
da ata da reuniaa anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
rnernbroS presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar proposicoes da Comissão e passa a leitura da correspondência, que
consta de oficio do engenheiro agrônomo da EMATER-MG Benjamin Salles
Duarte, que encarninha resultados do concurso estadual de pradutividade,
fruto de parceria entre o Governo, Orgàos de pesquisa, produtores,
extensionistas, entidades de classe e empresas de sementes; do OfIcio n°
347/99, do Presidente da Câmara Municipal de AraçuaI, que dispöe sabre
isençãa de pagamento de taxas das glebas de terras medidas pela
RURALMINAS no Media Jequitinhonha; do OfIcio n° 274/99, do Presidente da
RURALMINAS, que encaminha relaçäo de processos de legitimacao de terras
devolutas rurais; e do OfIcio n° 171/99, do Corregedor desta Casa, Deputado
Antonio Julio, que dispae sobre convidados para reuniOes na Assernbléia
Legislativa. Passando-se a 3 a Fase da Ordem do Dia, o Deputado Marcia
Kangussu requer a realizacäo de reuniãa conjunta corn a Comissâo Especial
da Seca no Norte de Minas no dia 29/4/99, na cidade de Aracuai, para avaliar
os problemas da seca no vale do Jequitinhonha; requer também seja
convidado o coordenador do Grupa Especial de Acesso a Terra - GEAT -
para prestar esciarecirnentos sabre a poiltica estadual de reforma agrária
conduzida pela Governo do Estado. Submetidos a votacào, cada urn par sua
vez, säo aprovadas as requerimentas. 0 Deputado Dimas Rodrigues requer
visita dos rnembros da Cornissão ao Secretário da Educacão para discutir a
possibilidade de se incluir a banana no cardápio da merenda escolar e que se
convidem para essta visita as Presidentes da ABANORTE e da
COOPERJANA. Colocado em votacão, e aprovada a requerimento. 0
Deputado Luiz Fernando requer seja solicitado ao Governador do Estado
intervir, corn a rnáxirna urgéncia, no processo de alienaçao dos bens do
Centro Tecnológico Instituto de Laticinios Cândido Tostes, unidade
descentralizada da EPAMIG, em Juiz de Fora, a firn de se evitar o leilão dos
bens desse centro para pagamento de dIvidas trabalhistas. Submetido a
votaçâo, e aprovada a requerimento. Corn a retirada do Vice-Presidente,
Deputada Paulo Piau, o Deputado Joãa Batista de Oliveira passa a
Presidência ao Deputada Dimas Rodrigues e apresenta requerirnentos em
que solicita se oficie ao Superintendente Regional do Banco do Brasil S.A em
Minas Gerais visando a prorrogacâo, par trés anos, dos contratos de



rA
796

financiamento da cuitura de batata no Sul do Estado; que seja reahzada
audiência pübiica da Comissão corn o objetivo de se ouvir o Secretário de
Agricuitura, Pecuária e Abastecimento sobre os pianos para a agricultura
mineira no periodo de 1999 a 2002. Colocados em votação, cada urn por sua
vez, são aprovados os requerimentos. Por Ultimo, o Deputado João Batista de
Oliveira requer seja reahzada reunião conjunta corn a Cornissão de Assuntos
Municipais e Regionaiizaçao em Diamantina, destinada a audiência püblica
para debater o tema 0 Vale do Jequitinhonha e a SUDENE corn as
autoridades que menciona. Encaminhando a votacão desse requerimento, o
Deputado Márcio Kangussu sugere sejam convidados para essa reunião
também a ex-Senadora JUnia Manse e o Presidente da Fundação João
Pinheiro, Sr. João Batista Resende. Submetido a votação, é aprovado 0
requerirnento corn a sugestão do Deputado Márcio Kangussu. Reassumindo a
Presidéncia, o Deputado João Batista de Oliveira agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 28 de abril de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

Márcio Kangussu.
ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA

SECA NO NORTE DE MINAS
As quinze horas e trinta minutos do dia treze de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das Comissães Os Deputados Dimas
Rodrigues, João Batista de Oliveira, Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta,
rnernbros da supracitada Cornissão. Presentes estão, também, os Deputados
José Braga e Maria José Haueisen. Havendo nCimero regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos mernbros presentes. A Presidência inforrna que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Evandro Xavier Gomes, Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas - IEF-, que se faz representar pelos Srs. José Medina
Fonseca, Coordenador de Tecnologia Florestal, e Francisco Mourão; João
Bosco Senra, Diretor-Geral do instituto Mineiro de Gestão das Aguas -IGAM -;
Sra. Magdala Alencar Teixeira, Presidente da Fundaçao Centro Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC -, que se faz representar pela Sra. Marcia Couto de
Melo, pesquisadora: Sr. Caio JUlio César Brandão Pinto, Presidente da
RURALMINAS. A Presidéncia registra a presença do ex-Deputado Adelino
Pereira Dias. 0 Deputado Carlos Pimenta, relator, tece consideracães iniciais
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a respeito do tema a ser discutido. Em seguida, a Presidéncia passa a
palavra aos convidados, que, cada urn por sua vez, fazem suas exposiçães,
seguindo-Se de amplo debate com a participação dos Deputados. 0
Presidente informa que 0 inteiro teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Encerrada essa fase, o Deputado Dimas Rodrigues passa a
Presidëncia ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva e apresenta requerimento em
que solicita sejam convidados representantes técnicos da RURALMINAS para
participar de reunião da Comissão. Submetido a votacão, é o requerimento
aprovado. 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva retorna a Presidéncia ao
Deputado Dimas Rodrigues e apresenta requerimento em que solicita seja
prorrogado por mais 30 dias o prazo de funcionamento da Cornissão. 0
Deputado José Braga apresenta requerimento em que pleiteia seja solicitado
a CEMIG que promova, de imediato, acão visando a extensão das redes de
energia elétrica no Norte de Minas. Colocados em votacão, cada urn por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 27 de abril de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Pimenta - João

Batista de Oliveira.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIcAO E JUSTIA
As quinze horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ermano Batista,
Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Paulo Piau e Rogerlo Correia, membros
da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerirnento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência inforrna que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta. Nos termos regimentais, a Presidência
acusa o recebirnento das proposiçães a seguir reiacionadas para as quais
designou os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 206 e 216/99,
Deputado Adelmo Carneiro Leão; 202, 205, 207, 215 e 221/99, Deputado
Paulo Piau; 208, 210, 218 e 220/99, Deputado Eduardo Daladier; 209, 211 e
217/99, Deputado Antonio JUlio; 203, 212, 213 e 214/99, Deputado Agostinho
Silveira; e Projetos de Lei n°s 204 e 219/99, Deputado Irani Barbosa. A seguir,
passa-se a fase de discussão e votaçao de pareceres sobre proposicOes
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sujeitas a apreciaçâo do Plenário da Assernbléia. Submetidos a discussão e
votaçäo, cada urn por sua vez, são aprovados Os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de
Lei n

o
s 142/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 170/99, este na forma

do Substitutivo n o 1, e o 194/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 177/99
(relator: Deputado Eduardo Daladier); e o parecer que conclui pela
inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
no 27/99 (relator: Paulo Piau). Os Projetos de Lei n os 127 e 152/99, que
receberam pareceres concluirido por sua inconstitucionalidade,
antijuridicidade e ilegalidade, tern o primeiro sua votação adiada, em virtude
de aprovação de requerimento, e o segundo sua discussão adiada, em
virtude de pedido de vista deferido pela Presidéncia. 0 Projeto de Lei no
149/99, que recebeu o parecer concluindo por sua inconstitucionalidade,
antijuridicidade e ilegalidade, é rejeitado. Nos termos regimentais, a
Presidência designa o Deputado Agostinho Silveira novo relator da matéria. 0
Projeto de Lei n o 89/99 é retirado de pauta em virtude de aprovação de
requerimento. 0 Projeto de Lei no 176/99 tern sua apreciação adiada
atendendo-se a pedido de prazo pelo relator, e o Projeto de Lei
Complementar no 2/99 , que recebeu a parecer concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade corn as Emendas de 1 a 15, tern
sua discussão adiada, em virtude de pedido de vista deferido pela
Presidéncia. Nos termos do art. 185 do Regimento lnterno, a Presidência
determina o envio do Projeto de Lei no 27/99 ao Plenário, para inclusão do
parecer em ordern do dia. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prOxima reuniào ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabal hos.

Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - Eduardo Daladier - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Silveira.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte de abril de mil novecentos e

noventa e nove, cornparecem na Sala das Comissães as Deputados Ivo José,
Christiano Canêdo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero 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 6 subscrita pelos membros
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presentes. ApOs, a Presidência distribui as Projetos de Lei n

o
s 62, 86 e 87/99

ao Deputado Amilcar Martins; 55 e 99/99 ao Deputado Christiano Canèdo; 79,
141 e 151/99 ao Deputado Luiz Menezes; 82 e 146/99 ao Deputado Ronaldo
Canabrava e redistribui a Projeto de Lei n o 76/99 ao Deputado Christiano
Canédo. Encerrada a 1' parte dos trabalhos, passa-se a 2a parte da Ordem
do Dia, corn a discussão e a votacão de proposiçöes sujeitas a apreciacão do
Plenário da Assembléia. Corn a palavra, a Deputado Christiano Canêdo emite
parecer mediante a qual conclui pela aprovacäo do Projeto de Lei n o 76/99.
Colocado em discussão e votacao, é aprovado a parecer. Passa-se a fase de
discussãa e vatacão de proposicoes que dispensam a apreciacão do Plenário
da Assembléia. 0 Presidente submete a discussão e votaçãa, em turno Unico,
as Projetos de Lei n

o
s 60/99 (relator: Deputado Christiano Canêdo) e 83/99

corn a Emenda no 1 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava), as quais são
aprovados. Após, a Presidente submete a votacão as Requerimentos n

o
s 121,

173, 174, 175, 176 e 177/99, que são aprovadas. Cumprida a finalidade da
reuniãa, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convaca as
membros da Cornissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Cornissöes, 27 de abril de 1999.
lvo José, Presidente - Ronalda Canabrava - Am ilcar Martins - Christiano

Canedo.

TRAM ITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

2/99
Cornissãa de Constituição e Justica

Relatôrio
De autaria conjunta dos Deputados que compãem a Bancada do Partido

dos Trabalhadores, a Projeto de Lei Complementar no 2/99 dispOe sobre a
Ouvidoria do Povo do Estado de Minas Gerais, de que trata a art. 268 da
Constituicào Estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/99, a praposicão foi distribuIda
as CornissOes de Constituição e Justica, de Administracão PUblica e de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos termas do art. 102, Ill, "a", do Regimento Interna, cumpre a esta
Camissãa exarninar a matéria quanta a seus aspectas de juridicidade,
canstitucianalidade e legalidade.

Fundamentação
A propasiçãa em análise tern par objetiva criar, no ãmbito do Estado de

C
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Minas Gerais, a Ouvidorja do Povo, na condição de Orgão auxiliar do Poder
Legislativo na fiscalizaçao da execucão dos serviços pUblicos estaduais,
dotado de autonornia administrativa e financeir-a.

Nesse sentido, estabelece quais são as atribuiçoes da Ouvidoria do Povo, o
modo pelo qual o Ouvidor será eleito, o perIodo de seu mandato, Os casos em
que será cabIvel a sua destituiçäo, qual a sua rernuneracao, entre outras
medidas correlatas.

A Ouvidoria do Povo ou Provedoria de Justiça, como o instituto é também
conhecido, é urn órgão, na concepçao original, unipessoal, vincujado
formalmente ao Poder Legislativo, corn a incumbéncia de promover a defesa
dos direitos e das garantias fundamentars do cidadão e auxiliar o parlamento
na fiscatizaçao dos atos praticados peta administraçao pUblica.

Segundo dispöe o art. 25 da Constituiçao Federal de 1988, Os Estados
membros organizam-se e regem-se pelas Constituicoes e leis que adotarem,
observados os principios do referido Diploma Legal.

Corn efeito, não ha vedaçao expressa ou impilcita no texto constitucional de
se instituir junto ao parlarnento dos Estados Orgão para auxiliar as
Assembléias Legislativas respectivas no acompanhamento dos atos
administrativos dos Poderes do Estado. Obviamente, essa fiscalizaçao deve
ater-se aos atos, fatos e omissöes de Orgãos, entidades ou agentes da
administraçao direta ou indireta do Estado, os quais impliquem o exercIcio
legal, ilegItimo, imoral, ineficiente ou gravemente inconveniente de suas

funçaes, nào obstante também constituir clever da Ouvidoria sugerir medidas
para aper-feicoamento da administraçao e dos serviços prestados pelo poder
püblico. Dessa forma, a Ouvidoria não pode intervir nas decisöes judiciais ou
extrapolar seu campo de controle para o mérito do ato praticado, ou seja, da
sua conveniência e oportunidade para fazer frente àquela situaçâo fática ou
de direito. Assim, sua atuação deverá circunscrever-se as falhas e erros das
manifestaçoes da administraçao püblica do ponto de vista estritamente
contrário ao ordenamento jurIdico.

Corn fuicro, portanto, no indigitado art. 25, "caput", da Carta Magna, o
constituinte estadual decorrente estatuiu no art. 268 da Constituiçao mineira a
seguinte norma:

"Art. 268 - Lei complementar, de iniciativa privativa da Assembtéia
Legislativa, disporá sobre a Ouvidoria do Povo, Orgão auxiliar do Poder
Legislativo na fiscalizaçao da execução dos serviços püblicos estaduais.

Parágrafo Unico - A lei de que trata este artigo estabelecerá a competéncia
e a organização da Ouvidoria do Povo e os critérios de nomeação do Ouvidor
Geral".
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A iniciativa da mencionada lei é do parlamento em sentido amplo,

abrangefldo tanto seus mernbros como seus órgãos. Não se trata de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia. 0 constituinte estadual não fez ressalva
quanto a quem cabe deflagrar 0 processo legislativo respectivo. Se assirn o
quisesse ele teria relacionado tal matéria no rot daquelas mencionadas no
art. 66, I, da Constituicão Estadual, que dispãe sobre a iniciativa privativa da
Mesa da Assembléia, ou em outro dispositivo qualquer. Como não o fez,
depreende-Se que o seu intuito é o de permitir a todos os componentes do
Poder Legislativo faze-b, seja isoladamente, seja por meio dos órgãos dos
quais participarn, na forma como dispuser 0 Regimento Interno desta Casa.

De outro lado, a lei complementar Cleve conter todos os atributos
mencionados no parágrafo Onico do citado art. 268. Corn efeito, o projeto
atende a esses requisitos. No entanto, é preciso fazer algurnas correçöes.
Alguns dispositivos ferem o ordenarnento jurIdico, outros contêm
impropriedades. Para sanar esses vIcios e aprimorar a proposicão, estamos
apresentando as Emendas n

os 1 a 15 na conclusão deste parecer.
Apresentamos, também, a Ernenda n o 16, por sugestão do Deputado Paulo
Piau, a qual passa a integrar este parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei Complernentar no 2/99 corn as Emendas n°s 1 a 16, a seguir
redigidas.

EMENDA No 1
D&-se ao "caput" do art. 2° a seguinte redação:
"Art. 20 - São atribuicöes da Ouvidoria do Povo,

provocacão de qualquer urn do povo:".
EMENDA N O 2

Dê-se ao inciso I do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - ...........
I - apurar os atos, fatos e omissöes de órgâos, entidades ou agentes da

administracão püblica direta ou indireta do Estado, que impliquem o exercIcio
: ilegitimo, imoral, ineficiente ou gravemente inconveniente de suas funcöes;".

EMENDAN°3
Substitua-se, no inciso II do art. 2 0 , a expressão "sendo processado" por

. "sendo prestado".
EMENDAN°4

' 	 Suprima-se o inciso VIII do art. 20.
EMENDAN°5

Substitua-se, no "caput" do art. 3°, a expressão "notável experiência" por

de ofIcio ou med iante
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"notável saber".

EMENDA N o 6
Suprima-se o inciso IV do § 1° do art. 31.

EMENDA N o 7
D6-se aos § 2 1 e 31 do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - ..........

§ 20 - A Assembléia Legislativa publicará, no vigésimo dia do inicio da 1  e
da 31 Sessöes Legislativas, edital de convocaçäo para inscrição, no prazo de
dez dias, das entidades interessadas em participar do processo de
elaboração da lista séxtupla.

§ 31 - A lista séxtupla, cuja elaboração se fará nos termos do edital a que se
refere o parágrafo anterior, será encaminhada, ate o quadragesimo dia da 1a
e da 3a Sessöes Legislativas, a Assembléia Legislativa, para proceder a
escolha do Ouvidor, apOs argüição pUblica dos candidatos.".

EMENDA N o 8
Substitua-se, no § 4 0 do art. 3 0 , a expressâo "voto da maioria absoluta" por

"voto secreto da rnaioria absoluta".
EMENDA N o 9

Acrescente-se ao art. 3 0 os seguintes § 5 0 e 61, transformando-se seu § 51
em § 7°.

"Art. 3°- .......
§ 5° - Se nenhum dos nomes indicados na lista sêxtupla obtiver a maioria

prevista no parágrafo anterior, será realizada segunda votação corn Os dois
nornes mais votados, decidindo-se a eleição por maioria simples de voto,
observada a regra do voto secreto.

§ 6° - 0 mandato do Ouvidor näo se encerrará enquanto näo for escoihido
seu substituto.".

EMENDA N O 10
D6-se ao art. 4 0 a seguinte redaçâo:
"Art. 4° - E vedado ao Ouvidor o exercIcio de cargo, emprego ou funcão

püblica enquanto durar seu rnandato, aplicando-se-Ihe, ainda, no que couber,
o disposto no Estatuto dos Servidores PUblicos Civis do Estado.".

EMENDA N O 11
DO-se ao art. 5 1 a seguinte redação:
"Art. 5° - Ate que lei ordinária venha disciplinar a matéria, a remuneraçâo

do Ouvidor corresponderá a R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), sendo
alterada por lei especIfica, de iniciativa da Assernbléia Legislativa, observado
O disposto no art. 37, X e XII, da Constituiçäo Federal.".

EMENDA N o 12
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DO-se ao art. 6° a seguinte redação:
"Art. 60 - 0 Ouvidor sornente poderá ser destituido do cargo apOs processo

admiflistrativo em que Ihe seja assegurada arnpla defesa, por decisào da
maioria dos rnembros da Assernbléia Legislativa, no caso de falta grave
incomPatIvel corn 0 exercIcio de suas atribuicöes, a requerimento de urn
quinto dos Deputados ou de dois terços das entidades que tenham
participado da lista de que trata o art. 30.".

EMENDA No 13
Suprima-Se 0 art. 11.

EMENDA N o 14
Acrescente-Se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - A Ouvidoria do Povo buscará facilitar o acesso da populacâo das

diversaS regiöes do Estado aos seus serviços.
Paragrafo Unico - 0 Ouvidor realizará periodicarnente audiOncias ptblicas

nas regiöes do Estado, corn vistas a colher subsIdios para o exercIcio de
suas atribuicöeS e divulgar Os trabalhos da Ouvidoria.".

EMENDA N o 15
Acrescente-Se , onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - Excepcionalmeflte, o mandato do prirneiro Ouvidor do Povo

findará corn a norneação de seu substituto eleito na 11 Sessäo Legislativa da

15 Legislatura.
Parágrafo ünico - A eleicào do primeiro Ouvidor do Povo de que trata o

"caput" ocorrerá no prazo de noventa dias após a publicacão desta lei,
devendo as entidades iriteressadas em participar da elaboração da lista
sêxtupla se inscrever e indicar candidatos no prazo a ser fixado em edital da
Assembléia Legislativa.".

EMENDA N O 16
Acrescente-se ao final do inciso V do art. 6 0 a expressâo "por crime doloso".
Sala das ComissOes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leào - Paulo Piau - Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

4/99
Comissão de Constituicâo e Justica

Relatório
0 projeto de lei complementar em referOncia, do Deputado Marcelo

Gonçalves, objetiva alterar a composiçãO da Região Metropolitana de Belo
. Horizonte, de que tratarn os arts. 7 1 e 21 da Lei Complernentar no 26, de

14/1/93.
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"Diana do Legislativo" de 13/3/99, a

foi distribuida as Comissöes de
Municipais e Regionalizaçao para

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, examinar as aspectos de
juridicidade, canstitucianalidade e legalidade do prajeto, nos termos do art.
192, c/ca art. 102, Ill, "a", do Reginiento Interna.

Fundamentacaa
0 pnajeto tern par finalidade altenan a campasiçaa da Regiao Metrapolitana

de Bela Horizonte, pana nela incluir as Municipios de Capim Branco e
Matozinhas, que atualmente campöem a colan rnetropalitana dessa negião.

De canfanmidade corn a disposto no art. 70 da Lei Carnplementan no 26, de
1993, cam a nedação dada pelo art. 10 da Lei Camplementar no 48, de
12/11/97, integram a Regiao Metrapolitana de Bela Horizonte 24 municipias, a
saber: Bela Horizonte, Betirn, Brumadinho, Caeté, Canfins, Contagem,
Esmenaldas, Flonestal, Ibinité, Iganape, Juatuba, Lagoa Santa, Maria Campos,
Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves,
Rio Acirna, Rio Manso, Sabara, Santa Luzia, São Jaaquim de Bicas, São José
da Lapa, Sarzedo e Vespasiano. 0 colan metrapolitana dessa negião, pan sua
vez, e compasta atualmente par 20 municIpios, entre as quais se incluem as
de Capim Branco e Matazinhas, confarrne a disposto no art. 21 da citada lei.

Outra abjetivo da praposiçãa é excluin do calar metnapalitano da citada
região as MunicIpios de Florestal e Rio Mansa, que, par meio da Lei
Complernentar n o 48, de 1997, foram incluldos na Regiãa Metrapalitana de
Bela Horizonte, mas, par falha técnica, deixaram de ser excluldas do
mencianada colar naquela acasião.

Par urna questão de Oportunidade, a pnajeta visa, ainda, a apnimarar a texto
do art. 21 da Lei Camplementar no 26, de 1993, prarnavenda carreçöes
artognáficas nos names de dais municipias que campöem a colar
rnetrapalitano da aludida regiãa: Jnhaüma, em vez de InhaUmas; e
Jabuticatubas em vez de Jabaticatubas, pana adequar a texta legal a
nomenclatura canstante no documento sabre as denominaçoes unbanas de
Minas Gerais, publicado em 1997 pela Instituto de Geaciências Aplicadas -
IGA - em pancenia corn esta Casa.

0 Estado é competente pana legislar sabre essa matéria, conforme
estabelece o art. 25, § 3°, da Constituiçao da Repüblica, regra essa
transposta para a art. 42 da Constituiçao mineina.

Do panto de vista do processo legislativa, a apresentação do prajeto pade
sen feita par mernbro do Fader Legislativo, nos termos do "caput" do art. 65 da
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Carta Estadual, já que nãa se inclui entre as matérias de iniciativa privativa,
previstaS no art. 66 da Constituiçäo do Estado.

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

iegalidade do Prajeto de Lei Complementar n o 4/99.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Adelma Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 66/99

Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Acâo Social
Relatôrio

O projeto de lei em epIgrafe, desarquivado a pedida do Deputado Bilac
Pinto, dispãe sabre a concessâo de incentivos fiscais a entidades pUbticas de
saUde, educacão e assistência social no Estado.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituicäa e Justiça, que
concluiu par sua junidicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, a
esta Camissãa, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, XI, "a", do Regimenta
Interna, ernitir parecer quanta ao mérita.

Fundamentacäo
A prapasicãa em análise estabelece incentivas fiscais a pessoas junIdicas

que pramavem amparo a entidades de saUde, educação e assistência social.
Dispöe, ainda, que a cantribuinte inscrita em dIvida ativa ate 31/12/96 fará jus
a uma deduçãa de 30%, caso ampare as entidades mencianadas no prajeta.
E apartuno cansiderar que samente poderãa beneficiar-se cam as incentivas
as entidades pUblicas, senda vedada a cancessäo as particulares corn fins
lucrativos.

0 art. 30 inclui, ainda, as cantribuintes do ICMS coma beneficiários da
cancessäo.

Iniciativas analogas a esta medida já existem no setar cultural - Lei no
12.733, de 1997, - que dispãe sabre a concessão de incentiva fiscal e
quitação de crédita tributária inscrito em dIvida ativa as empresas que apóiam
prajetas culturais.

Curnpre ressaltar que ha necessidade de que a cornissãa especializada
desta Casa faça a adequacão do projeto aa COdigo Tributánia do Estado a fim
de sanar passiveis ambiguidades na matéria.

No que tange ao aspecta meritOria da propasiçãa, a objetiva de beneficiar
as entidades pUblicas e justificável na medida em que essas instituiçöeS
realizam urn trabalho social na cornunidade.

Entretanta, fazemas algumas madificaçöes aa prajeta em análise, par meia

Recebida em 11/3/99 e publicada no
proposição tram ita em dais turnos E
Constituiçáo e Justiça e de Assuntos
receber parecer.
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de ernendas, a firn de melhor adequa-lo a técnica legislativa.
Conclusâo

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 66/99, no 10 turno,
corn as Ernendas n

o
s 1 e 2, a seguir redigidas:

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 20 a seguinte redaçao:
"Art. 21 - Poderäo ser beneficiadas por esta lei as seguintes entidades

püblicas:
- hospitals;

II - cilnicas psiquiátricas;
Ill - maternidades;
IV - asilos;
V - creches;
VI - centros de reabilitação para menores;
VII - centros educacionais para criancas autistas e para portadores da

sindrome de Down.".
EMENDA No 2

D&-se ao art. 9 1 a seguinte redaçâo:
"Art. 90 - As entidades pUblicas de saüde, educacào e assistência social

terão acesso, em todos os niveis, a documentaçäo referente a concessão do
amparo criado por lei.

Parágrafo Unico - E vedada a concessào de amparo a entidades
particulares.".

Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Christiano Canêdo.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 89/99
Comissão de Constituição e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei no 89/99 visa a

alterar a Lei n o 12.919, de 30/6/98, que dispãe sobre os concursos de
ingresso e de remoçào nos servicos notariais e de registro, previstos na Lei
Federal no 8.935, de 18/11/94.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/3/99, a proposiçäo fol distribu Ida
a esta Comissáo para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentaçào
0 projeto em exame tern pci escopo acrescentar dispositivo a Lei no

12.919, de 1998, estabelecendo que o Poder Executivo poderá celebrar
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cOflVêniOS corn Os cartOrios de registro civil das pessoas jurIdicas e naturais,
quando de interesse da comunidade local, corn vistas a prestacão dos
servicos correspondentes ou de outros serviços de interesse pUblico.

O instituto juridico do convênio afigura-se como urn termo de cooperação
firmadO entre entidades piiblicas de qualquer natureza ou entre estas e
organizacöes privadas para a realização de objetivos comuns. Pretende-se,
por meio da proposicäO, possibilitar que a administraco püblica se utilize
desse instrurnento para repassar aos cartórios algumas atribuiçöes que sejarn
de interesse da comunidade.

Verifica-Se, contudo, que o projeto está a merecer reparos, uma vez que
seu art. 1 , ao referir-se a convênios firmados entre o Estado e os cartórios,
menciona-OS de maneira bastante vaga, sem explicitar seus termos,
esvaziandO de sentido 0 art. 20, que incumbe o Poder Executive de
regulamentar a matéria. Corn efeito, o convênio pressupöe a formulacäo dos
meios para se atingirern os objetivos comuns acima referidos, ou seja, exige-
se a explicitacãO dos termos do acordo.

A relatoria, a fim de proceder ao meihor exame da matéria, verificou junto a
seu autor que a real intenção da proposicão é possibilitar que os cartórios
atuem na verificaçâo da autenticidade de docurnentacâo relativa a
transferéncia de veiculos automotores no Estado, o que é uma atividade de
competência do DETR.AN-MG, ao qual caberia celebrar os acordos de que se
cogita.

Dessa forma, apresentamoS o Substitutivo n o 1, ao final deste parecer, de
mode a proceder a alteraçöes necessárias do texto da proposicão e afeiçoá-lo
a boa técnica legislativa, preservando seu conteüdo essencial.

For versar sobre matéria afeta ao direito administrativo, a proposicäo
insere-se no dominic norrnativo do Estado membro, cabendo assinalar,
outrossim, que nao se trata de rnatéria de iniciativa privativa de nenhum dos
Poderes, sendo lIcito, pois, a membro desta Casa apresentar projeto a ela
relativo.

Conclusäo
:	 Diante do exposto, concluIrnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 89 na forma do Substitutivo no i, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 1
Autoriza o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG - a celebrar

. convênio corn as cartórios de registro civil das pessoas naturals, corn vistas a
verificaçäo da autenticidade de documentacâo relativa a transferência de
veiculos automotores no Estado, e dá outras providências.
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Art. 10 - Fica o Departamento Estadual de Trãnsito - DETRAN-MG -
autorizado a celebrar convenios corn os cartários de registro civil das pessoas
naturais, corn vistas a verificaçao da autenticidade de documentaçao relativa
a transferéncia de velculos automotores no Estado.

Parágrafo tnico - 0 cartOrio conveniado se responsabilizará pela
autenticidade da documentaçao de velculo e das partes envolvidas na
transaçäo.

Art. 2° - A documentacao a que se refere o art. 10 será encaminhada ao
DETRAN-MG no prazo máximo de sete dias üteis contados da data de seu
recebimento.

Art. 30 - Constaré no termo de convénjo o percentual da taxa de
licenciamento nào excedente a trinta por cento, a ser repassado aos
cartOrios.

Art. 40 - o Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de sessenta
dias contados da data de sua pubiicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Antonio JUlio - Eduardo Daladjer.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 127/99

Redacão nos Termos do Art. 138, § 30, do Regirnento Interno
Cornissão de Constituiçao e Justiça

Relatório
De autoria conjunta do Deputado Rogerio Correia, da Deputada Maria José

Haueisen e da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epigrafe visa
a instituir o Prograrna Estadual de Albergues para a Mulher VItima da
Violéncia e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legisiativo" de 11/3/99, foi o projeto distribuIdo a
esta Comissâo para receber parecer quanto aos seus aspectos juridicos,
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Rejeitado o parecer na reuniào do dia 15 de abril, foi designado novo relator
para, nos termos regimentais, examinar a matéria no âmbito da competéncia
desta Comissâo.

Fundarnentaçao
0 projeto de lei em análise preceitua que a mulher vitima de violência fIsica,

psicolOgica ou de qualquer outro tipo e seus filhos menores serao acolhidos
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em albergues, em caráter emergencial e provisôrio, sempre que o retorno ao
domicilio habitual representar risco de vida, segundo avaliação e triagem feita
em conjunto corn a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher.

A proposicão estabelece, ainda, que será instalada uma rede estadual de
albergues, sob a responsabilidade do Poder Executivo, por meio do órgâo
vinculado a defesa dos direitos humanos, que oferecerá as mulheres e a seus
fllhos menores abrigo, alimentação, assistência social, médica, psicológica e
ju rid ica.

De acordo corn o projeto, as entidades civis e governarnentais de outras
esferas que desenvolvam açOes soclais de atendimento a mulher poderäo
participar do programa e, para isso, fica o Poder Executivo autorizado a
habilitá-las e a credenciá-las, desde que se mostrem dispostas a administrar
e a manter os albergues, desenvolvam açOes sociais de atendimento a
muiher, sejam declaradas de utilidade pUbtica e reconhecidamente idôneas.

A manutenção do programa será feita corn base em recursos orçamentários
proprios do Estado, verbas originárias de convénios e outros recursos. Por
firn, a proposicão concede 30 dias de prazo contados da publicaçâo da lei
para que o Poder Executivo a regularnente.

Em que pese ao seu mérito, a proposição incorre em vIcio de iniciativa por
ser geradora de despesas. De fato, é atribuicão privativa do Chefe do Poder
Executivo deflagrar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na
Constituicão. Considerando que os orçamentos anuais säo matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado, conforrne dispae o art. 66, III,
da Constituição mineira, não sendo previstos na lei orçamentaria os recursos
necessários para a implemeritacäo do programa objeto da proposicão em
anélise, cabe ao Chefe do Poder Executivo enviar a esta Casa projeto de lei
versando sobre a matéria. Adernais, nâo pode o membro do Poder
Legislativo, por sua própria iniciativa, atribuir competências a órgãos
vinculados a estrutura do Poder Executivo, sob pena de invadir esfera de
competência outorgada a outro Poder pela Carta Magna.

Diante, pois, dos argumentos relatados, apresentamos, ao final deste
parecer, o Substitutivo n° 1 ao projeto de lei em análise, que tern por objetivo
sanar o vicio de inconstitucionatidade apontado.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 127/99 na forma do Substitutivo n° 1 a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Estadual de Albergues
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para a Mulher Vitima de Violência e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Programa Estadual de

Albergues para a Mulher Vitima de Violéncia e seus filhos menores, corn a
objetivo de acolhê-los em locals mantidos especificamente para esse firn, em
caráter emergencial e provisOrio.

Parágrafo Unico - Serào acoihidas nos albergues as rnulheres vItimas de
violéncia fIsica, psicolOgica ou de qualquer outro tipo, cujo retorno ao
domicilia habitual represente risco de vida, segundo avaliaçao e triagem feita
em canjunto corn a Delegacia Especializada de Crimes contra a Muiher.

Art. 2° - 0 programa consiste na instalaçao de albergues, sob a
respansabilidade do Executivo, por meio do Orgäo vinculado a defesa dos
direitos humanos, nos quais serão oferecidos as mulheres e a seus filhos
menores vItimas de violência:

I - abrigo e alimentaçäo;
II - assistência social, médica, psicalógica ejurIdica.
Parágrafo ünico - 0 objetivo do programa a que se refere este artigo é a de

colaborar para que as vItimas superem as situaçöes de crise e caréncia
psicossocial e valorizar as potencialidades da muiher, despertando sua
consciência de cidadania, desenvolvendo sua capacidade profissional e
favorecendo sua reintegração a sociedade.

Art. 30 - Para a implementaçäo do programa, o Poder Executivo poderá
contar corn a participação de entidades civis e governamentais de outras
esferas que desenvolvam acães sociais de atendimento a mulher.

Parágrafo (inico - Fica a Poder Executivo autorizado a habilitar e credenciar
no prograrna entidades que:

I - se mostrem aptas e dispostas a assumir a adrninistraçäo e manutençäo
de albergues no Estado e desenvalvam acoes sociais de atendimento a
muiher;

II - sejam declaradas de utilidade püblica e reconhecidarnente idôneas.
Art. 40 - 0 programa será irnplementado e mantido corn recursos

provenientes de:
I - dotaçao orçarnentária do Estado especifica para este fim;
II - verbas ariginãrias de convênios;
III - outras fontes.
Art. 5° - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de 120 dias

contados da data de sua publicacão.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor no exercIcia fiscal seguinte ao de sua

Pu blicaçäo.
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Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelrno Carneiro Leão, relator - Eduardo

Daladier - Antonio Julio - Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 130/99

Cornissâo de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposicâo em análise tern
por objetiva tornar obrigatôria a comunicacão as Cârnaras Municipais do
repasse de recursos financeiros estaduais para as respectivos municIpios.

O projeto foi distribuldo a Comissâo de ConstituicãO e Justiça, que concluiu
par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n o 1 e
2, que apresentou. Agora, vem a esta Comissäo para receber parecer nos
termos regimentals.

FundamentacãO
O projeta tern par objetiva obrigar as orgâos da administracâO direta, as

autarquias, as fundaçöes pUblicas, as empresas pUblicas e as saciedades de
ecanamia mista estaduais a cornunicar as Câmaras Municipais as repasses
de recursoS estaduais efetuados, a qualquer tItula, para as respectivos
municIpias.

A comuniCacãa proposta pelo prajeta deverâ ser feita par meia de
correspandéncia a ser pastada no prazo maxima de dais dias üteis após a
Iiberaçãa dos recursos, devendo essa correspondência canter informaçöes
quanta ao valor total do repasse, seu objetivo e, em se tratando de convênia,
seu nümera, vigéncia e prazo para prestacão de contas.

A Lei n o 12.705, de 23/12/97, estabelece, para fins de convênios celebradas
por órgãas au entidades da administracãa direta ou indireta do Estado,
quando estiver prevista a liberaçâo de recursas, que as atas sejam publicadas
em suplernento especial do diana oficial do Estado, a ser editado no 15 0 e no
ültirna dia de cada rnês. Tal publicacãa deverá canter a nürnero, a name do
orgãa repassadar dos recursas, a valor e a objeta do convênio.

A referida norma abriga a figura do convênia, no que tange a sua
publicidade. Porérn, a publicacäa no diana oficial do Estada nãa garante a
transparëncia necessánia. Em muitas casas, a "Minas Gerais" chega aos
municipios cam ate uma semana de atraso, e muitas pessoas encantrarn
dificuldade para identificar tais informacöeS, devida a diagramacâa adotada
na publicacâo.

Dessa forma, a comunicacão a Cãmara Municipal será urn mecanismo
auxiliar 6 publicacäa, no intuita de otirnizar a transparência dos repasseS de
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recursos, o que certamente possibilitará ao Legislativo municipal exercer corn
maior propriedade o seu papel fiscalizador. Além disso, ao facilitar a Câmara
o exercicio de seu papel, o Estado terá urn mecanismo a mais de controle
sobre os recursos que repassou, podendo ter urn acornpanhamento rnais
efetivo da execuçäo dos convênios e, corn isso, assegurar o fiel curnprimento
do programa ou projeto estadual a que se refere o convênio.

0 projeto não abrange as transferéncias constitucionais do ICMS, do IPVA
e do IPI sobre exportação, a que se refere o inciso II do art. 159 da
Constituiçao Federal, que ficam a cargo do Estado. Estas são feitas
diretamente as contas dos municipios pelo Banco arrecadador, o BEMGE. Os
valores repassados são mensairnente publicados no "Minas Gerais",
conforme determina a Lei Complementar Federal n o 63, de 1990, no seu art.
8°.

Sob os pontos de vista financeiro e orçamentário, o projeto representa urn
aurnento de despesas pouco significativo, comparado ao benefIcio que trará
no que tange a fiscalização.

Visando a dar major clareza ao projeto e adequa-lo a técnica legislativa, é
necessário proceder a algumas alteraçoes. Visto que as rnodificaçoes
atingem a major parte de seus dispositivos, apresentarnos urn substitutivo.

A prirneira alteracao incide sobre a redação do art. 1 1, observando o
disposto na Emenda no 1, apresentada na Comissão de Constituiçao e
Justiça, e mencionando que a comunicação se refere aos repasses
realizados diretamente pelos órgãos ou entidades. Tal alteração se faz
necessária para esclarecer quais repasses devem ser objeto de comunicação
as Cãmaras e quern é o responsável pela informação.

A segunda modificação proposta é a troca do termo "notificação" por
"comunicação", na ementa e nos § 1° e 2 0 do art.1 11 , conforme rnudança já
aprovada na Comissão de Constituiçao e Justiça para o texto do "caput" do
art. 1, estendendo a modificação aprovada aos demais dispositivos que a
mencionarn.

A terceira alteraçao proposta inclui a obrigatoriedade de disponibilização,
por via da Internet, dos dados relativos as transferências constitucionais de
CMS, IPVA e IPI e outras a cargo do Estado no "site" oficial do Estado. A
inclusão proposta visa a estender a transparência pretendida para os
convênios as transferências constitucionais e outros repasses que não sejam
objeto de convênio, visto que estes não eram abrangidos pelo projeto original.
Caso também essas comunicaçöes fossern enviadas pelos Correios, 0 onus
para os cofres do Estado seria alto, visto que representam urn volume enorrne
de correspondência. Além disso, por se tratar de repasses rotineiros, as
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CâmaraS Municipais, jâ sabendo de antemão da sua periodicidade, teriarn
mais facilidade para buscar as informaçOes.

A quarta alteração proposta é o estabelecimentO de critérios para a
publicacãO dos extratos de convênio a ser feita no "Minas Gerais". A
legislacãO hoje existente estabelece a publicacão em suplemento especial e
em duas datas: no 15 0 e no ültimo dia ütil de cada més. 0 suplemento
especial é muito dispendioso, e, por isso, tal dispositivo vem sendo
desreSPeitado desde a sua edição. 0 ideal é que a publicacáo ocorra na data
da liberacãO dos recursos, ou ate o 50 dia ütil do mês subsequente ao da
assinatura do convênio, conforme determiria o parágrafo ünico do art.61, c/c o
art. 116, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93 . Como forma de suprir a
deficiência existente na publicacão de atos do "Minas Gerais", está sendo
proposta àquele ôrgão a mudança de diagramacãO para as publicacOeS
relativas a repasses de recursos, principalmente as referentes a convênios,
de rnodo a não haver dificuldade para sua localizacãO e leitura.

A quinta alteracãO refere-se a revogacão da Lei n o 12.705, de 23/12/97,
visto que os critérios para a publicacãO de atos administrativos relativos a
convêniOs, por ela definidos, estão sendo totalmente modificados pela
propOsicãO em tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela aprovacãO do Projeto de Lei no 130/99,

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N o 1

DispOe sobre a obrigatoriedade de comunicacãO, as Cârnaras Municipais,
dos repasseS de recursos financeiros estaduais para os respectivos
municIpios e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas gerais decreta:
Art. 1 0 - Os órgãos da administracãO direta e as autarquiaS, fundaçOes

pUblicas, empresas pCiblicas e sociedades de economia mista estaduais ficam
obrigados a comunicar as Cãmaras Municipais os repasses de recursos por
eles efetuados, a qualquer tItulo, para os respectivos municIpioS.

§ 1 0 - A comunicacão deverá conter:
- o valor total do repasse;

II - o seu objetivo e, se for resultante de convênio celebrado entre as partes,
o seu nümero e vigência;

Ill - o prazo para prestacão de contas, quando for o caso.
§ 20 - A comunicacão a que se refere este artigo deverá ser postada no

prazo rnáximo de dois dias üteis apOs a liberaçãO dos recursos.
§ 3° - Os dados constantes na comunicacâO a que se refere este artigo
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deveräo também ser disponibilizados na forma prevista no art. 2 0 desta lei.
Art. 21 - Os repasses de recursos relativos as parcelas pertencentes aos

municipios do produto da arrecadação de impostos de competéncia do
Estado e de transferências por estes recebidas, conforme dispöem os incisos
Ill e IV do art. 158 e o inciso U e o § 32 do art. 159 da Constituiçâo Federal, e
demais repasses de recursos federais, cuja transferência fique a cargo do
Estado de Minas Gerais, deverão ter seus dados disponibilizados através do
"site" oficial do Estado de Minas Gerais na Internet, no prazo de cinco dias
üteis contados da data de sua liberação.

Art. 31 - Os atos administrativos referentes a celebraçäo de convênio por
Orgâo da administraçao direta ou entidade da administraçào indireta do
Estado no qual esteja prevista a liberaçao de recursos serão publicados no
diário oficial do Estado, ate o quinto dia Util do mês subsequente ao da sua
assinatura, ou na data da liberação dos recursos, quando esta ocorrer
primeiro.

§ 1 0 - A publicaço a que se refere o "caput" deste artigo deverá ocorrer em
secào ou subseçâo especIfica, corn titulo distinto constante no sumário, e em
diagramação que facilite sua localizaçào e leitura.

§ 2° - A publicacâo a que se refere o paragrafo anterior conterá:
- o nome do Orgão repassador dos recursos;

II - o nome do rnunicIpio recebedor dos recursos;
Ill - o nümero do convênio;
IV - o objeto do convënio;
V - o valor total do convénio e da parcela que está sendo liberada, quando

for o caso.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, em especial a Lei n°

12.705, de 23 de dezembro de 1997.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Rogerio Correia - Mauro

Lobo - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 168/99

Comissâo de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epgrafe cria
a Serviço de Orientaçäo e Prevençäo ao Cancer Cérvico-Uterino e de Mama
no Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/3/99, fol a projeto distribuldo a
esta Comissäo para ser apreciado sob as aspectos jurIdico, constitucional e
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legal, em conformidade corn a disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacäo
O projeto de lei em análise não apenas cria o Servico de Orientaçâo e

Prevencäo ao Cancer Cérvico-Uterino e de Mama como também prevê 0
tratamento desses males mediante açães, discriminadas no art. 2 0 da
propoSicaO, a serem implementadas pelo Poder Executivo.

Entre essas acoes, estão previstos o atendimento clInico preventivo; a
instalacão de urn modelo assistencial, corn especialistas em oncologia,
dotado do instrumental mInimo necessário para diagnOstico; a realização
periOdica de campanhas de orientação e publicidade, corn producão de
material didático a ser distribuido para o pUblico-alvo; a distribuição gratuita
de produtos farmacológicoS e a controle estatIstico dos casos atendidos.

Para o controle do cancer cérvico-uterino, as práticas preventivas e
curativas deverão estar relacionadas a consultas ginecológicas, exames
clInicos e citolOgicos, tratamento dos processos inflamatOrios,
encaminhamentO para cilnica especializada nos casos indicados e controle e
seguimento dos casos tratados, conforrne previsto no art. 4 0 da proposicão.

A Constituicão Federal, no seu art. 24, XII, "in fine", estabelece a
competéncia da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre protecão e defesa da saüde. Atendendo ao comando
constitucional, foi elaborada a Lei Federal n° 8.080, de 1990, que representa a
norma geral da União no campo da saUde. Tal lei dispöe sobre as condiçöes
para promocào, protecão e recuperacâo da saüde e sobre a organizacäo e a
funcionamento dos serviços correspondentes.

0 art. 41 da norma geral citada define a Sistema Unico de SaUde - SUS -
como o conjunto de açães e servicos de saUde prestados por órgâos e
instituiçöes federais, estaduais e municipais, da administracâo direta e da
indireta e das fundacöes mantidas pelo poder pblico. Entre os objetivos do
SUS está a assistência as pessoas, por intermédio de açöes de promocào,
protecão e recuperaçâo da saüde, corn a realizaçâo integrada das açöes

: assistenclais e das atividades preventivas, conforme determina a inciso Ill do
art. 51 da mencionada lei.

No exercIcio da sua competência suplementar, prevista no § 2 1 do art. 24
da Carta Magna, a legislador mineiro formulou a Lei n o 11.868, de 1995, que
dispöe sobre a prevencão e a tratarnento do cancer de mama e do cancer

' 	 ginecolOgico. A citada norma não foi regulamentada, ate a momenta, pelo
Poder Executivo.

A lei estadual destacada e a projeto de lei em estudo, embora cuidem do
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mesmo terna, não tratam a matéria de forma idéntica. A lei em vigor, sem
eficácia devido a ausência de regulamentação, envia uma ordem para que o
Estado mantenha as condiçoes necessárias para a realizaçâo do diagnóstico
precoce e do tratamento do cancer de mama e do ginecolágico. Já o projeto
sob análise determina que o Estado oferecerá urn servico prático no mesmo
sentido da lei, ou seja, voltado para orientação, prevenção e tratarnento
desses males, e aponta as açöes a serem adotadas para esse fim. Em tese,
poderiamos dizer que a proposiçäo focalizada apresenta medidas que
complementam a lei estadual. Todavia, o projeto adentra em especificaçoes
técnico-medicinais e instrurnentais que o tornam merecedor de uma análise
mais profunda pela Comissão de SaUde, a qual compete avaliar a proposiçäo
no tocante ao mérito.

A Iuz dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbice de natureza
juridica, constitucional e legal a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusäo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 168/99.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Adelrno Carneiro Leão - Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 169/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Elaine Matozinhos, estabelece
normas para fornecirnento, no âmbito do Sistema Unico de SaUde - SUS -, de
contraceptivos de emergéncia na rede estadual de saUde e dá outras
providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/3/99, foi a proposiçâo distribulda
a esta Comissäo para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos terrnos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A proposiçâo em apreco visa ao oferecimento, pelo Estado, de

contraceptivos de emergência a vitimas de estupro. Caracteriza-se corno seu
objetivo a proteçao a saUde, pois trata da prevenção de problemas
psicolOgicos que uma gravidez resultante de violência possa provocar na
gestante, além dos efeitos que o fato pode provocar no desenvolvimento da
crianca, devido as condiçOes em que foi gerada.

0 exame da Constituiçao Federal prevê a competência estadual para cuidar
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da saUde (art.23, II) e a competéncia do Estado membro para legislar sobre
saUde, concorrentemete corn a Uniäo, o Distrito Federal e os municIpios (art.
24, XII).

A Constituicào mineira estatui, em seu art. 190, X, que ao Estado compete
"garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupcãO da
gravideZ", entre Os quais o COdigo Penal inclui o de estupro.

O art. 128 dessa lei é expresso:
"Art. 128 - Näo se pune o aborto:
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de

consefltimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal".
O estuprO é definido no Codigo Penal como "constranger mulher a

conjuncãO carnal, mediante violência ou grave ameaça" (art. 213). Vale a
lembranca de que a expreSSãO "conjuncão carnal" se refere especificarnente
ao coitO vaginal.

Poder-se-ia mencionar ainda que o aborto, ressalvadas as hipOteseS em
que e permitido legalmente, e classificado como crime hediondo pela Lei n°
8.072, de 1990, alterada pela Lei n o 8.930, de 1994.

A matéria de que trata esta proposicãO não se insere entre as matérias de
iniciativa privativa enumeradas no art. 66 da Constituicão do Estado, não
havendo empecilhos, pois, a que seja apresentada por parlamentar.

Assinalemos, ainda, que tramitam no CongreSSo Nacional Os Projetos de
Lei n°s 4.377, de 1993, e 4.319, de 1993, que tratam de contracepcão, mas
não nos termos propostos pelo projeto em exame. Mais ainda, o Conseiho
Nacional de SaUde, no dia 6/11/97, na Resolucão n o 258, solicita ao MinistériO
da SaUde que proceda a regulamentacão e a normatizacão do atendimento
ao aborto legal através do SUS.

Talvez seja oportuno citarmos aqui as palavras de Paulo José da Costa
JUnior, ao analisar o tratarnento juridico dado ao aborto na legislacãO
internacional: "Ha três tendëncias nas legislacOes atuais. Uma bastante
restritiva, como se faz notar no Codigo vigente. Outra mais permisSiva, que
consente o aborto num nUmero maior de casos (prole numerosa e casal sem
recursos, idade avancada da muiher, morte ou incapacidade do pai, mulher
não casada). Urn terceiro grupo de leis, bastante liberals, confiam a decisão a
muiher e permitem que o medico decida quanto ao aborto (Japão, Suécia,
RUssia, Hungria). A Suprema Code dos Estados Uriidos decidiu, em 1973,(...)
a legalidade do aborto nos trés primeiros meses de gravidez. Essa tendéncia
liberal acelerou-se em vários paises, a partir de 1967." (Costa JUnior, Paulo
José da. Curso de Direito Penal. 2 ed., São Paulo, Saraiva, v. 2).

eja adotado,Corn relação ao método contraceptivo que o projeto pretende s 
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cumpre assinalar que ele se encontra especificado entre os métodos
antconcepcionais relacionados por norma técnica editada em 1998 pelo
Ministérjo da SaUde, especificamente para os casos de aborto por estupro. 0
método consiste na administraçao de altas dosagens hormonais, o mais
brevemente possIvel, apOs a relaçao sexual. Sua funçâo é impedir a nidaçäo
(fixacäo) do ovo ( ôvulo fecundado) no Otero.

Cabe, entâo, o questionarnento sobre ser ou não tal medicamento abortivo.
Não ha düvidas de que o embrião começa a se desenvolver a partir da
fecundaçäo, porém a doutrina juridica é contraditôria corn reiaço ao inicio da
gravidez, ou seja, alguns postulam que eta se iniciaria, para efeitos legais,
corn a fecundaçao, e outros acreditarn que a muiher sornente seja
considerada grávida depois da nidaço. Vejamos corno se manifesta o
penalista Fernando de Almeida Pedroso: 'Urge(...) determinar, entretanto,
qua[ o instante em que se inicia a vida intra-uterina, passando sobre eta a
incidir a proteçào penal posta sob o pálio da incrirninaçâo do aborto.

Definir o inIcio exato da vida endo-uterina, juridicamente, näo constitui tema
apascentado e tranquilo, prestando-se, antes, a tertUlias e acendrada
polêrnica. Para grande parte dos autores, que se louva nos critérios medicos,
tern seu princIpio a vida em epIgrafe corn a fecundação ou a concepcäo( ... ).
Para outros, a vida em apreço começa corn a nidacâo( ... ), pois somente corn
sua irnplantaçao no endométrio terá o novo ser condiçães para
biologicarnente desenvolver-se, prosperar e vingar." (Pedroso, F.A.
HornicIdio, Participaçao em SuicIdio, lnfanticIdio e Aborto. Rio de Janeiro,
AIDE, 1995). Abraça essa tese, segundo esse autor, Heleno Cláudio Fragoso.

o eminente penalista Nelson Hungria diz que "o COdigo, ao incrirninar o
aborto, não distingue entre Ovulo fecundado, embrião ou feto: interrrompida a
gravidez antes de seu termo normal, ha o crime de aborto. Quaiquer que seja
a fase da gravidez (desde a concepçâo ate o inicio do parto, isto é, ate o
rompimento da membrana arnniOtica), provocar sua interrupção é cometer o
crime de aborto." (Hungria, Nelson. Comentários ao COdigo Penal. 4' ed., Rio,
Forense, 1958, v. 5). De acordo corn a visão desse autor, o contraceptivo
poderia ter acâo abortiva, caso o óvulo fosse fecundado.

Exprimirnos nossa concordância corn a opiniäo desse ültimo autor no que
trata da natureza do método contraceptivo.

Corn relaçâo ao assim denorninado "aborto sentimental", Mirabete nos
ensina que "para que o medico pratique o aborto no ha necessidade,
evidentemente, de existência da sentença condenatória contra o autor do
estupro e nem mesmo de autorizaçâo judicial. Deve ele subrneter-se apenas
ao COdigo de Etica Médica, admitindo como prova elementos sérios a
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respeito da ocorrência do estupro (boletim de ocorréncia, declaraçöes,
atestados, etc.). Näo havendo rnençäo na lei a necessidade de autorizacão
judicial para a prática do aborto sentimental, não ha legitimo interesse nurn
pedido corn tat finalidade. Alérn disso, corno bern observa Geraldo Batista de
Siqueira, a autorizacäo judicial, erroneamente requerida e as vezes
concedida, é irrelevante corno causa obstativa da persecucäo penal contra o
medico e a gestante, no caso de fatsidade do estupro, por não concorrer para
a formacâo de coisa juigada. Se houver erro por parte do rnédico, induzido ao
engano pela gestante ou terceiro, não respondera pelo crime ( ... )."(Mirabete,
Jilio Fabrini. Manual de Direito Penal. 8a ed., Säo Paulo, Atlas, 1994, v. 2).

Não h, portanto, Obice do ponto de vista jurIdico quanto a tramitacao da
matéria. Contudo, para que o projeto tenha melhores condicoes de
aplicabilidade, se transformado em norma juridica, apresentarnos alteraçöes
na forma de ernenda.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 169/99 corn a Emenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 3° a seguinte redaçâo:
"Art. 3° - A mu lher vItima de estupro que fizer a opcäo de utilizar o método

contraceptivo de emergéncia procurará unidade do Sistema Unico de Saüde
portando os documentos discrirninados no regularnento desta tel.

Paragrafo tnico - Cumpridas as forrnalidades necessárias, a mulher
recebera os contraceptivos e fará jus a acompanharnento medico.".

Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Antonio Julio - Adelrno Carneiro Leäo - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 187/99

Comissäo de Constituicào e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 187/99 institui
o Programa de Formaçâo do PatrirnOnio do Servidor Püblico Estadual, revoga
a Lei no 5.719, de 22/6/71, e dá outras providências.

Publicada em 1 1/4199, a proposição foi distribulda a esta Comissäo para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legatidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
0 art. 10 da proposição institui o Programa de Formaçäo do Patrimônio do
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Servidor PUblico Estadual e estabelece coma suas finalidades a elaboraçao
de projetos, a implantaçao de poilticas de geração de empregas e
requalificaçãa de mão-de-abra e a pagamento de abono pecuniário, no valor
de urn salário minima anual, aos funcionários que percebam ate dais salários
minirnos de remuneração mensal.

Cumpre observar que, par expressa deterrninaçao constitucional, matérias
relativas aa servidor püblico são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo. Os camandos constitucionais que instituem essa reserva de
iniciativa canstam no art. 66, III, "b" e "c", da Carla Estadual.

Portanto, não abstante a alcance social da proposiçâo em exame, eta
encantra Obice de ordem formal na reset-va de iniciativa canstitucionalmente
deferida ao Governador do Estada.

Canclusao
Em face do expasta, concluimos pela antijuridicidade, incanstitucianalidade

e ilegalidade do Projeta de Lei n o 187/99.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Antonio Jcilia - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 191/99

Comissão de Canstituiçao e Justica
Relatório

De autaria da Deputada Maria Olivia, a praposicaa em epigrafe dispOe
sabre a cancessão de incentiva as empresas que possuam empregados corn
idade igual ou superior a 40 anos.

Publicada no "Minas Gerais" de 1 1/4/99, a matéria fai distribuida
preliminarmente a esta Comissão para análise de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A prapasiçãa tern par abjetivo conceder incentiva de natureza tributária as

empresas que possuam em seus quadros pela menos 25% de empregadas
cam idade igual ou superior a 40 anas. Tat incentivo se dará par meia de
certificados expedidas pela pader püblico estadual, as quais poderãa ser
utilizadas pelas beneficiárias para abatimento no crédito tributário da Fazenda
Püblica, nos limites estabelecidas na prapasiçãa. Cam efeito, a intuito
subjacente do prajeta é prapiciar maiares apartunidades de emprega as
pessoas situadas nessa faixa etária.

Inicialmente, cabe-nos assinalar a principia canstitucional da busca do
pleno emprega estatuido expressamente no art. 170, VIII, da Constituiçãa
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Federal, e as fundamentos da Repüblica Federativa do Brasil,
cons ubstanciadas na valarizacãa social do trabalha e na dignidade da pessoa
humana, também expressamerite previstas na Magna Carla, nos incisos III e
IV do art. 1 . Nesse sentida, constitui dever do Estado adotar todos as
mecanismoS necessárias para a irnplementacãa efetiva de politicas sociais
corn vistas a praporcianar oportunidades de emprego aos brasileiras, natas
ou naturalizadas. Infelizmente, as pessoas corn idade igual ou superior a 40
anos desempregadas, neste Pals, encontram muitas dificuldades para
canseguir urn nova emprega. Equivocadamente, as empresas Ihes tern
negada a direita sagrada aa trabalha par considerá-Ias veihas, corn pouco
potencial de prestaçãa de serviças, quanda, na verdade, esses cidadãos,
corn sua experiência, podem, e muita, contribuir para a desenvalvimenta da
sociedade.

Em 1995, esta Comissãa teve oportunidade de examinar a Projeta de Lei no
215/95, do ex-Deputada Toninha Zeitune, de canteida similar ao da
prapasicãa em exame. Naquela acasiãa, este ôrgão colegiadc oncluiu par
sua juridicidade, canstitucionalidade e legatidade.

A Carla Republicana preceitua, no art. 150, I, que a criaçãa ou a majoracão
de tributa depende de lei. Corolária dessa regra é que incentiva fiscal so pode
ser concedida também mediante lei especlfica, coma determina de fat-ma
enfática a § 6° do mencionado artiga da Lei Major.

Tributo é genera e abrange tanta as impastas coma as taxas e as
contribuiçOes de melhoria. Relativamente as taxas, as contribuiçOes de
melhoria e aas impastas sabre a propriedade de veiculos autamotores e as
de transmissão "causa mortis" e daacão, de quaisquer bens au direitos, de
competência do Estada membra, nãa se vislumbra nenhuma restriçãa nem
condicionamento canstitucional no tocante a instituição de beneficia fiscal a
set- concedida pela pader püblico estadual. Quanta ao ICMS, porém, a
matéria sob a enfoque de isençOes, incentivas e beneficios fiscais sujeita-se
ao dispasto no art. 155, I, "b', § 2 0 , XII, "g", da Carla Magna. Ou seja, deve-se
ater aa que dispOe a lei camplernentar federal reguladara da fat-ma coma,
mediante deliberaçãa dos Estados e do Distrito Federal, isençOes, incentivos
e benefIcios fiscais serãa concedidos au revogadas. 0 prapósito desse
dispasitiva canstitucianal e evitar a chamada guerra tributária entre as
Estados para ganhar parcela do mercado uns dos outros, mediante a
Iiberação desse impasta, seja par meio de isencOes, seja pela
estabelecimenta de baixas alIquatas, remissOes, anistias, etc.

A nasso vet-, a prajeto em tela nãa desencadeia tal premissa, qual seja a
guerra fiscal. 0 incentiva de que cuida tern cunho meramente social, visando
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a proporcionar melhores oportunidades de emprego as pessoas de media
idade. Corn efeito, essa medida não terá o condão de influenciar Os dirigentes
de empresas a tomarem a decisão de estabelecer suas indUstrias ou
comércio neste Estado por força do beneficio fiscal que se quer implantar. Na
realidade, o incentivo se nos apresenta rnais como forma de prêmio,
modalidade essa não prevista constitucionalmente no tocante ao ICMS sujeito
ao controle do Conselho Fazendário Nacional - CONFAZ. Acrescente-se
ainda o fato de que a Lei n o 9.085, de 17/2195, do Estado de São Paulo,
dispöe sobre incentivo fiscal para as pessoas juridicas que possuam
empregados corn media de idade de 40 anos, na forma que especifica, em
termos semethantes aos da proposição em análise.

Quanto a iniciativa parlamentar, inexiste ôbice. Trata-se de matéria não
arrolada pela Constituição mineira entre as de iniciativa reservada.

Conclusão
Pelo exposto, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 191/99.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Eduardo

Daladier - Paulo Piau - Antonio Jálio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 192199

Comissão de Constituiçao e Justica
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em análise visa a
priorizar a tramitação dos procedimentos judiciais em que figure como parte
pessoa idosa beneficiária da assistência judiciária.

Publicado em 1 0/4I99, vem o projeto preliminarmente a esta Comissão para
ser submetido a exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tern por objetivo estabelecer que sejam atendidos

preferencialmente os processos judiciais que têm como parte o idoso
amparado pela justiça gratuita. Procura-se, assim, reduzir o tempo de espera
na tramitação dos feitos, pois, muitas vezes, o idoso vem a falecer antes da
sentença final no processo em que está envolvido.

Em que pese a meritOria intenção da autora do projeto, a matéria encontra
Obice no art. 22, I, da Constituição da RepOblica, o qua] dispOe ser da
competéncia privativa da União legislar sobre direito civil, penal, processual e
outros. Sendo a matéria de natureza erninentemente processual, ha de se
submeter as condiçOes previstas na legislaçao federal pertinente, o que
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impede o parlamentar estadual de legislar a respeito.
Vale salientar, ainda, que o "caput" do art. 5 0 da Constituicão Federal

assegura que todos São iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureZa, dispondo, ainda, o inciso LV do referido dispositivo que aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, corn os melos e recursos a
eta inerentes.

AdemaiS, ocorrendo a morte de integrantes da dernanda, a legislacão
proceSSual garante a suspensãO do processo para que se proceda a sua
substituicão, o que se dâ por rneio de seu representante legal, conforme
previsto no art. 265 do Codigo de Processo Civil.

Conclusão
Diante	 do	 exposto,	 conclulmos 	 pela	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidad e e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 192199.
Sala das ComissOes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JCilio, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 141/99

Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
RelatOrio

O Projeto de Lei n° 141/99, do Deputado Sebastião Costa, visa declarar de
utilidade pOblica a Fundação Cristiano Varella, corn sede no Municipio de
Muriaé.

A matéria foi objeto de exarne preliminar na Comissão de ConstituicãO e
Justica, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FundamentacãO
A referida entidade é sociedade civil corn personalidade juridica, e seu

objetivo precIpuo é prornover o desenvolvimentO da cultura, da pesquisa e do
ensino. Para atingir tais fins, pretende rnanter urna biblioteca acessivel a
pesquisadores e demais interessados e manter urn centro de conferências.
Promove, também, assistência a maternidade e a infância carente.

Em reconhecimento ao seu trabalho, julgamos conveniente que eta seja

declarada de utilidade pUblica.
Conclusão

Em vista do exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 141/99

na forma proposta.
Sala das CornissOes, 28 de abril de 1999.
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Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 145/99
Comissäo de Constituiçâo e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epIgrafe, de iniciativa do Deputado Bené Guedes, tern

por objetivo declarar de utilidade püblica a Associacao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Mirai, corn sede nesse municiplo.

Nos termos dos arts. 188 e 102, HI, 'a", do Regirnento Interno, a proposicão
foi publicada em 20/3/99 e, a seguir, distribulda a esta Comissão para ser
exarninada preliminarmente.

Fundamentaço
De acordo corn o art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que urna

entidade seja declarada de utilidade pUblica deve ter personalidade juridica,
sua diretoria deve ser composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercIcio de suas funçoes, e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Observando a docurnentação apensa ao processo, constatarnos que a
referida Associaçào preenche os requisitos constantes na referida lei
estadual, tornando-se, pois, habilitada ao tItulo de utilidade püblica.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 0 da proposicão,
para atender a rnelhor técnica legislativa.

Conclusäo
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 145/99 corn a Emenda n° 1, redigida a seguir.
EMENDA N O 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçäo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Miral, corn sede nesse municiplo.".
Sala das Cornissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier - AntOnio Julio.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 146/99

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pOblica a Sociedade Propagadora Esdeva, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta ComissOo deliberar conclusivamente sobre o projeto,
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conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão presta importantes servicos a coletividade. Tern

como principal objetivo promover 0 aperfeicoamento humano de seus filiados
e prestar assistência social as pessoas carentes que a procuram.

Além disso, tern envidado esforcos para fundar e rnanter estabelecimentos
educacionaiS, onde serão ministrados cursos de 1 1 e 20 graus e
profissionalizantes. Divulgar e prornover a cultura constitui, também, urna de
suas metas.

Por realizar obra meritória e de longo alcance social, a instituiçäo torna-se
merecedora do tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Em razOo disso, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 146/99 na

forma apresentada.
Sala das CornissOes, 28 de abril de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARATURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 171/99
Comissão de Constituiçào e Justica

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe é de autoria do Deputado Alencar da Silveira

JUnior e tern por objetivo declarar de utilidade pUblica a Associação de
Combate as Drogas de ltabirito - ACADI -' corn sede nesse rnunicIpio.

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regirnento Interno, a proposicão, apôs ser publicada, foi distribuida a esta
Cornissâo a firn de ser examinada preliminarrnente quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob exarne está sujeita aos

ditarnes ernanados da Lei n o 12.972, de 27/7/98, especialmente do art. 1 0 , que
condiciona a outorga do ato declaratôrio de utilidade publica a sociedade civil,
a associação ou a fundacäo constitulda ou em funcionarnento no Estado, a
comprovacâo dos seguintes requisitos: 1 - que tenha adquirido personalidade
jurIdica; 2 - que esteja em funcionamento ha mais de dois anos; 3 - que os
cargos de sua direcão nao sejam remunerados; e 4 - que seus Diretores
sejarn pessoas idOneas.

Uma vez que tais exigências foram inteiramente cumpridas no caso em
exame, conforme se pode constatar do exarne do auto de processo, a
entidade torna-se habilitada ao titulo de utilidade pUblica.

Diante do que foi dito, esclarecernos que estamos apresentando ernenda
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Conclusâo
Em face do exposto, concluIrnos pela juridicidade, Constitucionaljdade e

legalidade do Projeto de Lei n o 171/99 corn a Ernenda n o 1, apresentada aseguir.
EMENDA N O 1

D&-se ao art. 10 a seguinte redaçäo:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Combate as

Drogas de Itabirito - ACADI -, corn sede no Municipio de Itabirito.".
Sala das Comissöes, 27 do abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio Julio -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau - Eduardo Daladior.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1999

ATAS

ATA DA 25 a REUNIAO ORDINARIA, EM 28/4/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira e Luiz Fernando
Sumário: Comparocimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

CorrespondênCia Mensagem no 21/99 (encaminha o Projeto do Lei n°
265/99), do Governador do Estado - OfIcios - 2 1 Fase (Grande Expediente):
Apresentacâo do ProposiçOes: Projeto de Lei Complementar n° 10/99 -
Projetos do Lei n°s 266 a 272/99 - Requorimentos n°s 261 a 267/99 -
Requerimontos dos Deputados Edson Rezende, Carlos Pimenta, Dinis
Pinheiro o Wanderley Avila - ComunicaçOes: ComunicacOos das CornissOes
do Trabalho, de Fiscalização Financeira e do Assuntos Municipais o dos
Deputados Marcelo Gonçalves e Elaine Matozinhos - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Marcelo Gonçalves, Antonio
Roberto, Eduardo Hermeto, Dimas Rodrigues o Maria Tereza Lara - Questão
de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscriçães -
Decisäo da Presidência - Designacão de ComissOes: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta do Emenda a Constituicâo n o 13/99 - Leitura
de ComunicacOOS - Discussão e Votacao de Pareceros: Parecer da Cornissão
Especial para Ernitir Parecer sobre a lndicacão do Titular da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -; oncerramento da discussäo; votacao
secreta; aprovacão - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto do Lei n o 68/99; encerramento da discussäo;
questão do ordom; suspensão e reabertura da reunião; aprovacão - Parecor
da Corn issão do Justiça pela inconstitucionalidado do Projeto do Lei n° 74/99;
aprovacâo - QuestOes do ordern; chamada para recomposiçâo do "quorum";
oxisténcia de nUmero regimental para votação - Votação do Requerimontos:
Requerimonto dos Deputados Wanderloy Avila e Dinis Pinheiro; aprovacäo -
2a Faso: Palavras do Sr. Presidento - Discussão o Votação do ProposiçOos:
Requerimonto do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovacão - Votacao, em
turno ünico, do Veto Total a Proposicâo do Lei n o 13.919; discursos dos
Doputados João Leito, Carlos Pimonta e Djalma Diniz; quostâo do ordem;
discursos dos Doputados Edson Rezonde o Elbe Brandão; questão do ordem;
susponsäo e roabortura da reuniâo; questão de ordem; chamada para
rocomposição do "quorum"; existência do "quorum" para votacão; questäo do
ordem; votaçâo secreta; manutoncão - Votaçäo, em turno unico, do Veto Total
a Proposicao do Lei n° 14.008; votacào socrota; manutonçäo - Votação, em
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turno Onico, do Veto Total a Proposição de Lei n o 13.992; votaçäo secreta;
inexistência de "quorum" para votaçáo; anulação da votaçâo; questão de
ordem; chamada para recomposiçáo de "quorum"; inexisténcia de ntimero
regimental para votação - 3a Parte: Leitura de Cornunicaçaes - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Edson Rezende e Maria Tereza Lara -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
AmbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro
- Antonio Julio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl2min, 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
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Luiz Fernando, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:
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"MENSAGEM No 21/99*

Belo Horizonte, 27 de abril de 1999.
Senhor Presidente,
Encarninhamos a Vossa Excelência para o obséquio de sua valiosa atencão

e apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o
anexo projeto de lei, que autoriza o Estado de Minas Gerais a efetuar a
cessãO, a titulo oneroso, de direitos creditórios representados por crédito
tributáriO formalizado e parcelado, e altera a legislacão tributária, conforme
exposicão de motivos de autoria do Secretário de Estado da Fazenda.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do
mais profundo respeito.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 27 de abril de 1999.
Senhor Governador,
0 total de parcelamento de débitos fiscais corn o Estado representa,

atualmente, cerca de quatrocentos milhOes de reais a serern recebidos em
ate cern meses. Mensalmente, novos parcelamentos, corn prazos de ate
sessenta meses, são concedidos, representando, em media, vinte milhOes
por més.

Necessária se torna a autorização legislativa para realizar a cessão onerosa
dos mencionados créditos, visando ao imediato ingresso de recursos
financeiros no tesouro do Estado, de modo a permitir o cumprimento das
várias obrigaçOes a seu cargo, especialmente o 13 0 salário devido aos
servidores publicos civis e militares.

A operação se fare nos rnoldes da cessão de crédito prevista no Codigo
Civil Brasileiro, em seu art. 1.065 e seguintes, precedida de licitação a ser
realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, e cercada dos cuidados e
controles que o crédito tributário impOe.

A medida em nada prejudicará os contribuintes detentores dos
parcelamentos, cujas condiçoes permanecerão inalteradas. Também os
municipios e os fundos que participam da arrecadacâo de imposto de
competéncia estadual nâo serão prejudicados; ao contrário, se beneficiarão
pela antecipacão dos recursos, pois o repasse da parcela a eles pertencente
se dará no momento do recebimento do valor pago pela cessão.

Cumpre estabelecer que a matéria mereceu cuidadosa análise da area
técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, corn aprovacãO da
Procuradoria-Geral do Estado.

Em face da relevância do assunto e dos reflexos altarnente positivos da
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medida para o equilibria das contas püblicas estaduais, proponho a V. Exa. 0
projeto de lei em anexo, sugerindo a rernessa a Assembléla Legislativa, em
regime de urgéncia, de acordo corn o disposto no artigo 69 da Constituiçâo do
Estado.

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Exceléncia as expressoes
de meu elevado apreço e distinta consideraçâo.

Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Secretário de Estado da Fazenda.
PROJ ETO DE LEI N o 265/99

Autoriza o Estado de Minas Gerais a efetuar a cessão, a titulo oneroso, de
direitos creditOrios representados por crédito tributário formalizado e
parcelado, e altera a legislaçao tributária.

Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a efetuar a cessäo, a
titulo oneroso, de direitos creditórios representados por crédito tributário
formalizado e parcelado, inscrito ou náo em dIvida ativa, mediante prévia
avaliaçâo e licitaçâo, cujo parcelamento esteja em curso na data de
publicaçao desta lei.

§ 10 - A cessào de que trata este artigo:
1 - transfere a titularidade do crédito ao cessionário, resolvendo-se corn o

descumprimento pelo contribuinte das regras previstas para a parcelamento
de crédito tributário ou pelo implemento das condiçoes de que trata o artigo 80
desta lei;

2 - poderá alcançar crédito tributário relativo a imposto cujo produto de sua
arrecadaçao seja repartido corn Os municipios ou fundos constitucionalmente
previstas, hipOtese em que a repasse se fará, nos percentuais e prazos
previstos na legislaçao, corn base na receita auferida corn a cessão;

3 - relativamente a urn mesmo parcelamento, poderá alcançar todas ou
somente algurnas parcelas;

4 - não modifica:
a) a natureza do crédito tributário, nem a extingue, bern assim a obrigaçao

tributária de que decorra;
b) as condiçoes do parcelamento, especialmente a niimero e a valor das

parcelas e a data de seu recolhimento, não exclui a aplicaçâo das norrnas do
parcelamento original, inclusive as regras relativas a sua desistência e de
restauraçäo de multas que tenharn sido reduzidas, nern poderá causar onus
ou dificuldades para a seu curnprirnento.

§ 21 - 0 Estado será responsável perante a cessionário pela existéncia do
crédito, porém nao pela solvência do devedor.

§ 31 - Desde que incidentes sobre parcelamentos em curso, a concessâo de
rernissäo ou de anistia e as rnodificaçoes de penalidades ou das condiçoes

831
gerais de parcelamento, que importem torná-las mais benéficas, aplicam-se
aos créditos tributários cedidos.

Art. 20 - Para a avaliação dos créditos tributários a serem cedidos, será
aplicado, sobre o valor nominal dos mesmos no momenta da cessâo, urn
red utor proporcional ao prazo e aos riscas para a seu recebimento integral.

§ 1 0 - A aplicacäo do redutor não poderá implicar exclusãa de montante
superior ao somatãrio das multas que integram as créditos objeto da cessäo.

§ 20 - Para fixacão do redutor, a Estado poderá contratar profissional ou
empresa de notória especializacao e reconhecida experiência na avaliação de
riscos de crédito e de investimentos.

Art. 31 - Compete a Secretaria de Estado da Fazenda a realização da
licitaçãa para apuracäo da meihor praposta, igual ou superior ao preco da
avaliacäo, observadas as normas de regéncia da matéria, em especial a Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei no 9.444, de 25 de
novembro de 1987.

Art. 40 - A cessäo se efetivará mediante instrumento particular, firmado pelo
Governador do Estado, ou por autoridade corn poderes por ele delegados, e
par representante legal do cessionário, vencedor da licitação, e assinado par
duas testemunhas.

§ 1 1 - Formalizada a contrato de cessão, a Estado providenciará, em ate 20
(vinte) dias, coma condiçäo indispensável a sua eficácia, a seu registro, nos
termas da Lei Federal no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e sua
publicaçäo resumida no "Minas Gerais".

§ 20 - 0 registro de que trata este artigo fica isento do pagamenta de taxas,
custas au emolumentas.

Art. 50 - Cabe a Secretaria de Estado da Fazenda:
- notificar da cessào a cantribuinte responsável pelo pagamento do crédito

tributária cedido;
II - estabelecer e orientar a cessionário sabre as procedimentos relativos ao

cantrale das operacöes, bern coma quanta aas pracedimentos previstas no
artigo seguinte;

Ill - auditar a sistema de cabrança adotado pela cessionário, relativamente
aos créditos tributárias cedidos;

IV - manter em seu sistema de cantrole as informaçöes relativas
parcelamentos de crédito tributário cedido e promover a arquivamento dos
respectivos processas, após a seu curnprirnento.

Parágrafo ünico - 0 Poder Executivo poderá vedar au estabelecer
condiçöes e lirnites para a utilização dos créditos cedidos, bern camo para a
realizaçao de nova cessào pelo cessionário ou para a oferecimento par este
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do créthto cedido como garantia.

Art. 6° - 0 cessionário deverá:
- emitir e encaminhar aos contribuintes os documentos para pagamento

das parcelas;
II - informar a Secretaria de Estado da Fazenda, nos prazos por esta

determinados:
a) os pagarnentos efetuados pelos contribuintes;
b) o não-pagamento de quaisquer parcelas;
c) outras solicitaçöes relativas aos créditos tributãrios cedidos;
Ill - adotar medidas para permitir o pagamento das parcelas em, pelo

menos, qualquer agenda bancária credenciada a receber tributos estaduais.
Parágrafo ünico - 0 cessionário se responsabilizará pelos danos causados

ao contribuinte que tenha sofrido acao de execuçâo fiscal pelo Estado a partir
de informaçâo incorreta por ele prestada de nâo-pagamento das parcelas,
sem prejuizo de outras sancães civis e penais cabiveis.

Art. 70 - 0 Estado preservará, no procedimento licitatOrio e na execução do
contrato de cessâo, o sigilo relativamente a qualquer informaçào sobre a
situaçâo econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

§ 1° - Nâo constitui Iesäo ao sigilo fiscal a informaçâo, constante no edital
de licitaçao e no contrato com a cessionário, relativa a existéncia de
parcelamento em nome do contribuinte, seu valor e o nUmero de parcelas.

§ 2° - E vedada ao cessionário a divulgaçäo ou a utilizaçao para fins não
relacionados corn a cessào de crédito tributário das informaçoes relativas aos
contribuintes, seus débitos e respectivo parcelamento, sob pena de rescisäo
do contrato e aplicaçäo de multa conforme previsão contratual, sem prejuIzo
das sancOes civis e penais cabiveis.

Art. 8° - Resolve-se a cessäo relativamente ao crédito tributário atingido
pela:

- desisténcia de parcelarnento original;
- anulaçâo de lançamento de crédito tributário cedido por decisao judicial

transitada em julgado;
III - concessào de rem issão ou de anistia;
IV - modificaçâo de penalidades ou das condicoes gerais de parcelamento,

que importern torná-las mais benéficas.
Paragrafo (inico - A resokiçao de que trata este artigo atinge somente 0

crédito, ou parcela dele, alcançado por uma das hipóteses previstas neste
artigo, permanecendo válido e eficaz o contrato de cessâo.

Art. 9° - Havendo diminuiçao no valor do crédito cedido por qualquer das
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hipóteses previstas no artigo anterior, a Estado promoverá a reequilIbrio
econOmicO-fiflaflceiro do contrato, mediante cessão de novos créditos
tributáriOs, observadas as condicöes previstas nesta lei.

§ 1 0 - Na hipOtese deste artigo, os créditos tributários seräo avaliados, nos
termos do artigo 2°, no momenta da nova cessão, näo podendo a seu valor
ser inferior aquele calculado conforme os critérios da proposta vencedora da
licitacâo.

§ 20 - A forma de reequilIbrio econôrnico-finaflceiro de que trata este artigo
não gera para o cessionário direito a rescisão do contrato, nern indenizaçäo

01 lucros cessantes ou danos emergentes.
§ 30 - Será mantida uma reserva técnica de créditos tributários parcelados,

quantificados sob parâmetros de risco avaliados na forma estabelecida no §
20 do artigo 20, corn 0 objetivo de promover o reequilibrio do contrato, caso
seja necessário.

Art. 10 - A resolução parcial e a reequilibrio econômico do contrato serão
formalizados por meio de termo escrito, devidamente fundarneritado, firmado
pela autoridade competente para celebrar a contrato.

Art. 11 - Operada a resolução contratual por desistência do parcelamento, a
Estado inscreverá a crédito em divida ativa e promoverá a sua cobranca nos
termos da lei.

Art. 12 - Considerar-se-á extinto o crédito tributário após o cumprirnento do
parcelamento junta ao cessionârio.

Paragrafo ünico - Os comprovantes de pagamento deverão ser arquivados
pelo contribuinte pelo prazo e forma previstas na legislacäo tributária.

Art. 13 - 0 artigo 7° da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977, passa a
vigorar corn a seguinte redaçâa:

"Art. 70 - A exigência de crédito tributário será formalizado em Auto de
Infracão (Al) ou Notificaçào de Lançamento (NL) expedidos na forma do
Regularnento.

§ 1° - A Notificação de Lançamento (NL) será utilizada no caso de denündia
espontânea cumulada corn pedido de parcelamento, hipOtese em que,
deixando a sujeito passivo de cumprir as condiçöes do parcelamento:

1) a multa de mora ficará autornaticamente majorada ate a limite
estabelecido para a Multa de Revalida(;äo aplicável em caso de ação fiscal,
sem prejuizo das reduçöes previstas, desde que preenchidas as suas
condicöes;

2) será providenciado a regular encaminharnenta do respectivo PTA para
inscrição em dIvida ativa e cobranca Judicial.

§ 21 - Na hipótese de formalizacäo de crédito tributário mediante a lavratura
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1) a assinatura ou o recebimento da peca fiscal não importarão em
confissão da infraçâo argüida;

2) as incorreçoes ou omissöes da peça fiscal não acarretarao a sua
nulidade, quando nela constarern elementos suficientes para determinar corn
segurança a natureza da infração argüida;

3) no caso de intimaçao ou comunicaçao por via postal, contra recibo,
quando neste for omitida a assinatura do sujeito passivo ou a data de seu
recebimento, estes atos serão considerados efetivados 10 (dez) dias apOs a
postagem da docurnentaçao fiscal na agência do correio;

4) o sujeito passivo será intimado ou comunicado por edital publicado no
Orgão oficial do Estado, quando se encontrar em local ignorado, incerto ou
inacessivel, ausente do territôrio do Estado, ou quando se relevar inviável a
intimação ou comunicação por via postal ou, ainda, na hipOtese de devoluçao
destas pelo correio, considerando-se o sujeito passivo intimado ou
comunicado na data de publicaçao do edital.

§ 3° - Prescindirá de assinatura, para todos os efeitos legais, o Auto de
lnfraçao ou outro documento fiscal emitido por processamento eletrônico.".

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- regulamentar as disposiçöes desta lei, especialmente Os procedimentos

de controle e de registro contábil das operaçães;
II - abrir crédito suplementar para atender a execuçäo desta lei.
Art. 15 - Excepcionalmente fica autorizada a cessão de crédito tributário

parcelado que não tenha sido formalizado e cujo parcelarnento esteja em
curso na data de publicação desta lei.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Welington Landim, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
do Ceará, solicitando o apoio desta Casa ao manifesto enviado ao Presidente
da Repüblica, contendo o posicionamento contrário do Legislativo cearense a
inclusão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco no Programa Nacional
de Desestatizacao (- A Comissão de Meio Arnbiente.)

Do Sr. Ademir Lucas, Deputado Federal, manifestando apoio ao
Requerimento n° 5/99, da Deputada Elbe Brandão. (- Anexe-se ao
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RequerimefltO n° 5/99.)

Do Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, agradecendo o
convite para participar da reunião especial em defesa da soberania e do
patrimôniO pibIico, da reforma agrária e dos direitos sociais.

Do Sr. Fued Dib, Presidente da 3' Cãmara do Tribunal de Contas do
Estado, comunicando que essa Corte considerou irregular o Contrato de
Comodato no 429790, celebrado entre a PMMG e a Associacão Cornunitária
do Bairro Presidente Kennedy, ocasião em que se determinou que este Poder
fosse cientificado, corn vistas a sustação do contrato. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituicão Estadual, c/c o
art. 100, inciso XIV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Armindo Pereira da Silva, Prefeito Municipal de Rubim, solicitando a
realização de estudos para avaliar a distribuicão do Fundo de Participação
dos MunicIpios - FPM. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Antonio de Moraes, Corregedor-Geral de Policia, enviando
informaçOes solicitadas pela CPI da Carteira de Habilitacão. (- A CPI da
Carteira de Habilitacão.)

Do Sr. Carlos Eduardo Vieira, Diretor Técnico do DETRAN-RS, prestando
informacOes, em atencão a pedido da CPI da Carteira de Habilitacão, sobre o
funcionamento do órgão no Estado do Rio Grande do Sul. (- A CPI da Carteira
de Habilitacão.)

Do Sr. Hugo W. Braga, Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do
Ministro da Fazenda, informando, a propósito de requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira (instala(;ão do Banco do Nordeste do Brasil - BNB -
em Diamantina), que o assunto foi levado ao conhecimento da citada
institu ição.

Do Sr. Hugo W. Braga, Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do
Ministro da Fazenda, informando, corn referência a requerimento do
Deputado Márcio Kangussu, que o assunto sobre aliquota de importacão de
leite foi levado ao conhecimento da Secretaria da Receita Federal. (- Anexe-
se ao Requerimento n o 67/99.)

Do Sr. Alexandre de Moraes, Prornotor de Justica do Ministério Püblico do
Estado de São Paulo, solicitando urn exemplar da Constituição mineira.

Da Sra. Maria Carmem Câmara Silva Rodrigues, Oficial do Ministério
PUblico do Estado, informando, em atencão a ofIcio desta Casa, que o Sr.
Luiz Henrique Manoel da Costa, Promotor de Justica, encontra-se em férias.
(- A Corn issão do Trabalho.)

Do Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Presidente de Honra da Cornenda
Antonio Secundino de São José, da Prefeitura Municipal de Patos de Minas,
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solicitando seja informado ou confirmado o nome do representante deste
Poder junto ao Consel ho Diretor dessa Comenda.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçöes

o Sr. Presidente - 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 proposiçães:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 10/99

Institui as Aglomeraçaes Urbanas Integradas e Planejadas, dispOe sobre a
sua organização e funcoes e dá outras providências.

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

Da Instituiçao e da Composição
Art. 1 0 - Ficam instituidas as Aglomeraçoes Urbanas Integradas e

Planejadas, constituldas por agrupamento de municipios, na forma prevista
no § 30 do art. 25 da Constituicão Federal e nos arts. 42 e 48 da Constituiçao
do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - As Aglomeraçaes Urbanas Integradas e Planejadas terão como
objetivo a gestao de interesses comuns, tendo em vista equHibrar o
desenvolvimento dos nticleos populacionais abrangidos, mediante a adocão
de instrumentos especificos de integraçao.

Paragrafo ünico - A execucao de funcOes püblicas de interesse comum
ocorrerá a partir da politica de desconcentração planejada de
desenvolvimento econOmico e partilha de benefIcios e recursos comunitários
compensatôrios dos efeitos da polarizacao.

Art. 30 - As Aglomeraçoes Urbanas Integradas e Planejadas serão aquelas
formadas por ate cinco municIpios que apresentem nicleos populacionais
limitrofes.

Art. 4° - As Aglomeraçoes Urbanas Integradas e Planejadas serão aquelas
instituldas a partir de uma das seguintes cidades-pOlos de desenvolvimento:

I - Araguari;
II - Araxá;
Ill - Barbacena;
IV - Caratinga;
V - Conseiheiro Lafaiete;
VI - Curvelo;
VII - DivinOpolis;
VIII - Governador Valadares;
IX - Ipatinga;
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X - Itajubá;
XI - Ituiutaba;
XII - Juiz de Fora;
XIII - Lavras;
XIV - Montes Claros;
XV - Muriaé;
XVI - Ouro Preto;
XVII - Passos;
XVIII - Patos de Minas;
XIX - Pocos de Caldas;
XX - Pouso Alegre;
XXI - Sete Lagoas;
XXII - São João del-Rei;
XXIII - TeOfiIo OtOni;
XXIV - Uberaba;
XXV - Uberlãndia;
XXVI - Ubá;
XXVII - Unal;
XXVIII- Varginha.
Paragrafo Onico - Os rnunicIpios lirnitrofes do mesmo complexo

geoeconômicO e social que desejarem participar das AglomeracOes Urbanas
Integradas e Planejadas poderão aderir ao polo de desenvolvimentO que
meihor possibilitar o planejamento, a organizacão e a execução de funçães
püblicas de interesse comum.

Art. 50 - Caberá aos Prefeitos Municipais das cidades-póloS de
desenvolvimento os procedimentos iniclais para a instituição e implantacão
das Aglomeracöes Urbanas Integradas e Planejadas.

Art. 60 - As AglomeracOeS Urbanas Integradas e Planejadas somente serão
instaladas apOs a adesão do nümero minimo de municIpios estabelecidos no
art. 48 da Constituicão do Estado de Minas Gerais, corn o atingimento de no
rnInimo 300 mil habitantes.

Art. 70 - As Secretarias de Estado de Assuntos Municipais e do
Planejamento e Coordenacão Geral darão todo o suporte necessário para o
processo previsto nos arts. 50 e 60.

Capitulo II
Das Funçöes PtThlicas de Interesse Comum

Art. 8 0 - Consideram-se funçOes püblicas de interesse comum as atividades,
os servicos e os instrumentos que repercutarn além do ãmbito municipal e
provoquem irnpacto sobre a região, notadamente
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- no planejamento integrado do desenvolvimento econOrnico:
a) incentivo a instalacão de empresas na regiäo;
b) incentivo as pequenas e as médias empresas;
c) politicas setoriais de geraçâo de renda e empregos;
d) integraçào corn as demais esferas governamentais;
e) integracão da regiáo nos pianos estaduais e nacionais de

desenvoivimento;
f) incentivo ao desenvolvirnento agropecuário;
g) prornocâo de gestöes junto as esferas estadual e federal para a definitiva

integração da Aglomeração Urbana Regional;
II - no transporte intermunicipal, os servicos que, diretamente ou através de

integraçâo fisica e tarifária, compreendarn os deslocamentos dos usuários
entre os municipios da regiáo;

Ill - na preservacão e na protecäo do rneio ambiente e no combate a
poluicao, as acães voltadas para:

a) o fornecirnento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservacão ambiental;
c) a conservacão, manutencao e preservacão de parques e santuários

ecologicos;
d) a criacão de central de selecao e reciciagem de lixo urbano e hospitalar;
IV - no aproveitamento dos recursos hIdricos, as acães voltadas para a

garantia de sua preservacão e de seu uso, em vista das necessidades
regionais;

V - na criaçào de central de abastecimento para a região, precedida de
avaliacão do potencial produtivo de cada rnunicipio;

Vi - na definição de diretrizes de poiItica de sade, baseadas na prevençâo,
no apareihamento da rede básica e na integração das redes püblica e
privada;

VII - no sistema de telecomunicacão, os serviços que, diretamente ou
através de integracâo fIsica e tarifária, compreendam as comunicacöes dos
usuários entre as municipios;

VIII - na exploração do turismo ecolOgico-historico-cultural, baseada na
preservacão da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas inforrnaçöes básicas, o mapeamento da regiào e 0
subsidio ao pianejamento das funcoes piblicas de interesse comum.

Parágrafo ünico - Os pianos especIficos de uso do solo que envolvam area
de mais de urn municIpio serão coordenados em nivel regional corn a
participaçäo de municipios e Orgãos setoriais interessados.

Capitulo ill
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Da gestáo das Aglomeraçöes Urbanas Integradas e Planejadas

Art. 90 - A gestão das Aglomeracöes Urbanas integradas e Planejadas
compete:

- a Assembléia Regional;
ii - as instituiçöes estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas as

funçöes pblicas de interesse comum da região, no nIvel do planejamento
estratégico, operacional e de execucäo; e

Ill - ao Conseiho de Desenvolvimento Regional.
Art. 10 - A Assembléia Regional, orgäo colegiado, compete:

- exercer o poder normativo e reguiamentar de integraqäo do
planejamento, da organizacão e da execucão das funçães pUblicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, rnediante mecanismos especIficos
de fiscalizacão e controle dos ôrgàos e das entidades sob seu poder;

Ill - elaborar e aprovar o Piano Diretor Regional, acompanhar e avaliar a
sua execucâo, em curto, médio e longo prazos, do qua[ farão pane as
polIticas globais e setorials para a desenvolvirnento sócio-econOmicO, bern
como a reiaçao de programas e projetos a serem executados, corn as
modificacöes que se fizerem necessárias a sua correta implementacäo;

IV - aprovar as polIticas de apiicacäo dos investimentos pUblicos na região,
corn as respectivas prioridades setoriais e espacials, explicitadas no Piano
Diretor Regional e em seus programas e projetos;

V - promover a compatibilizacao de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados a implementacão de projetos indicados no Piano
Diretor Regional;

VI - aprovar seu próprio orçamento anuai;
Vii - estabelecer as diretrizes da politica tarifária dos serviços de interesse

comum da regiäo;
Viii - colaborar para a desenvoivimento institucional dos rnunicipios que nâo

disponham de capacidade de planejamento próprio;
IX - aprovar Os relatários sernestrais de avaiiacâo de execuçäo do Piano

Diretor Regional e de seus respectivos programas e projetos;
X - estimular a participacão da sociedade civil na definção dos rumos do

desenvolvirnento da regiâo;
Xi - aprovar a seu regimento interno.
Art. 11 - A Assembiéia Regional poderá instituir a Fundo de

Desenvolvimento Regional, corn direçäo e administracâo próprias.
Art. 12 - instituIdo a Funda de Desenvolvimenta Regional, caberá a

Assembléia Regional:
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- aprovar o orçamento anual;
II - aprovar os pianos plurianuais de investimento;

- aprovar os balancetes mensais de desemboiso;
IV - aprovar Os relatários semestrais de desempenho financeiro.
Parágrafo Cinico - A Secretaria de Estado do Planejamento e 000rdenaç5o

Geral poderá baixar instruçOes normativas para padronizar e racionalizar a
gestäo dos recursos do Fundo de que trata este artigo.

Art. 13 - A Assembléia Regional terá a seguinte composição:
- os Prefeitos dos municipios que compöem a Aglorneraçao Urbana

Integrada e Pianejada;
ii - os Vereadores das Câmaras dos respectivos municipios indicados no

inciso anterior, na proporção de urn Vereador para cada 5 mil habitantes ou
fraçäo, respeitado o limite máximo de trés Vereadores por municIpio;

Ill - dois Deputados Estaduais corn vinculaçäo regional representantes da
Assembléia Legisiativa do Estado, indicados pela Comissäo de Assuntos
Municipais e Regionalização;

lv - urn representante do Poder Executivo Estadual, designado pelo
Governador do Estado.

Art. 14 - Ao Conseiho de Desenvolvimento Regional, Orgâo consultivo,
compete:

- planejar, elaborar e propor projetos integrados de desenvolvimento
econômico e social para a apreciação da Assembléia Regional;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e prograrnas de
interesse da regiäo;

Ill - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos no
ämbito da Assembléia Regional;

IV - promover discussôes, visitas e audiências püblicas, corn o objetivo de
arnpiiar a participaçâo da sociedade civil no debate e na busca de soluçöes
dos problemas da regiâo.

Art. 15 - 0 Conselho de Desenvolvimento Regional terá a seguinte
composição:

- representantes de entidades comunitárias;
II - representantes das ernpresas da região;
Ill - representantes de entidades associativas, de trabaihadores e patronais;
IV - representantes das unidades de ensino superior, preferencialmente das

universidades da região;
V - representantes de entidades de pesquisa da regiäo;
VI - representantes de organizaçöes no governamentais; e
VII - representantes de entidades ou organismos que tenharn atuação de
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destaque na região e que possam contribuir corn trabaihos e subsIdios a acão
do Conselho.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais poderá baixar
instruçöes normativas para estabelecer parâmetros básicos para a
implantação do regimento interno da Assembléia Regional e os critérios da
escolha dos membros do Conseiho de Desenvolvirnento Regional.

CapItulo IV
Das Disposiçöes Gerais

Art. 17 - Aplicam-se no que couber as Aglomeraçöes Urbanas Integradas e
Planejadas as regras contidas no CapItulo I - Disposiçoes Gerais, arts. 10 a 60
da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993, que dispoe sobre
norrnas gerais relativas ao planejarnento e a execuçäo de funcoes pUblicas de
interesse comum a cargo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 19 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, de abril de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificacão: A proposiçâo tern fundamento no § 3 0 do art. 25 da

Constituicâo Federal e nos arts. 42 e 48 da Constituiçao Estadual. Em tais
dispositivos constitucionais, o legislador estabelece trés formas de mütua
colaboração entre os municIpios: 10 - regiOes metropolitanas, para atender as
complexidades das metrOpoles e dos municIpios limItrofes; 2 0 - aglomeração
urbana, para viabilizar a conjuncäo de esforços de determinadas populaçOes
e regiöes que apresentem afinidades geoeconOmicas e sociais; e 3° -
microrregiOes, para promover o associativismo municipal para a execuçao de
servicos ad mi nistrativos comu ns.

2 Este projeto de lei complementar busca instituir a modalidade de
aglomeraçâo urbana, acrescendo-a corn as denominacOes de integradas e
planejadas. A sistemática utilizada aproveita duas experiências: uma, de fato,
e outra, de direito.

A salutar experiência da instituição da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, corn seus positivos reflexos em toda a area abrangida por ela, é
fator que incentiva a acão pela busca de integraçao dos municIpios corn
caracterIsticas semelhantes e problemáticas corn u ns.

Outro fato irnportante que este projeto de lei complementar busca resgatar é
a existéncia, no interior de nosso Estado, das cidades que funcionam como
pOlo geoeconOmico e social. As cidades-pálos são urna imposicão da
realidade, corn aquelas cidades mais bern estruturadas e aparelhadas
servindo de amparo e apoio as outras menos preparadas para a prestaçao e



LAW

842
a execucao de serviços e polIticas pUblicas.

Ao instituir as Aglomeraçoes Urbanas Integradas e Planejadas, esta
proposicào visa a institucionalizar algo que ja existe de fato.
Institucionalizando tal relacionamento, buscar-se-á major racionalizaçâo,
eficácia, planejamento integrado, associativismo legal e major entrosamento
corn os diversos setores e órgãos do Estado e da Uniâo.

As Aglorneraçães Urbanas Integradas e Planejadas constituern urna fOrmula
que busca favorecer o planejamento e o diagnOstico da problemática sOcio-
econômico-cultural conjunta, para o estabelecimento, no Estado, de poilticas
püblicas eficazes e melhor aproveitamento dos escassos recursos dos
poderes pUblicos, em nIvel regional.

Estas, as razöes que nos levam a solicitar o pleno apolo da Casa a
proposiçâo.

- Publicado, vai o projeto as Corn issöes de Justiça, de Assuntos Municipais
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 266/99
Declara de utilidade ptibtica o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, corn

sede no MunicIpio de Alvinópolis.
A Assernbtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Hospital Nossa Senhora de

Lourdes, corn sede no Municipio de AlvinOpolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReunlOes, 20 de abril de 1999.
Sebastião Costa
Justificaçäo: 0 Hospital Nossa Senhora de Lourdes, corn sede em

Alvinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos, corn duração por tempo
indeterminado. Presta relevantes serviços de caráter social, visando,
sobrernaneira, ao tratamento gratuito de pessoas reconhecidamente pobres,
As quais fornece alimentos e dietas apropriadas.

A entidade funciona desde 19/7/43, e sua diretoria e formada de pessoas
idôneas, que näo recebem remuneração pelos cargos que ocuparn.

Pelo exposto, esperamos de nossos pares apoio a aprovação deste projeto
de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 267/99
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Dispöe sobre a organização e o funcionarnento do Conselho de Defesa

Social, criado pelo art. 134 da Constituicão Estadual, corn redaçäo dada pela
Emenda n° 33, de 18/3/98, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Conselho de que trata esta lei, dotado de autonomia

administrativa, terá a finalidade de atuar no estudo e na proposicão de
rnedidas relativas a defesa social dos cidadâos no Estado.

Art. 21 - Consideram-se acao de defesa social as iniciativas que digarn
respeito aos direitos e as garantias fundamentais do cidadão, previstos nas
ConstituiçOes Federal e Estadual.

Art. 30 - Caberá ao Conselho Estadual de Defesa Social:
- levantar e discutir as questôes relacionadas corn a seguranca dos

cidadãos nos rnunicIpios;
II - prornover eventos para discussão das questães mencionadas no inciso

anterior, visando, especialmente, a despertar a consciência piiblica local para
os problernas relativos a defesa social urbana;

Ill - elaborar e propor aos orgâos federais e estaduais competentes as
medidas necessárias a meihoria das condiçöes de defesa social nos
municipios;

IV - promover acoes integradas visando a defesa dos cidadãos nos
rnunicIpios e zelando pelo respeito a seus direitos e garantias fundamentais;

V - viabilizar canais de participação popular no ârnbito do Consetho,
permitindo a insercâo dos cidadäos na discussäo acerca da seguranca social
nos municIpios;

VI - sugerir aos órgãos competentes açOes de combate a causas da
violência urbana.

Art. 41 - Os representantes de que trata o inciso VIII do art. 134 da
Constituicão Estadual seräo homologados pelo Governador do Estado e
indicados da seguinte forma:

- do representante da Ordem dos Advogados, eleito entre seus associados
em plenária arnptarnente divulgada;

II - do representante da imprensa eleito em plenária arnplamente divulgada,
promovida pelo sindicato da classe;

Ill - urn representante de central sindical, eleito em plenária para esse fim
amplarnente divulgada.

§ 1 0 - A cada membro efetivo do Conselho corresponderá urn suplente, a
ser indicado da mesma forma que o titular.

§ 21 - 0 rnandato dos mernbros do Conselho será de dois anos, permitida
urna reconducão.
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§ 30 - Os membros do Conseiho não serâo remunerados, sendo as funcoes

por eles desempenhadas consideradas como trabaiho relevante prestado a
comu nidade.
§ 40 - 0 Governador do Estado designará assessoria para

acompanhamento do Conselho de Defesa Social.
Art. 50 - 0 Conselho Estadual de Defesa Social elaborará seu regimento

interno no prazo de sessenta dias a contar da nomeacão de seus membros,
que será feita mediarite decreto do Executivo.

Art. 61 - 0 Executivo proverá os recursos financeiros necessários ao
funcionamento do Conseiho de que trata esta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao da data de sua
publicaçäo.

Art. 80 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 22 de abril de 1999.
Rogério Correia - Márcio Cunha.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Direitos Humanos 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 268/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Elôi Mendes o imóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover a reversâo

ao dominio do MunicIpio de Elói Mendes do imOvel e da benfeitoria nele
existente, com area de terreno de 2000 m 2 (dois mil metros quadrados),
situado na Praca Floriano Peixoto, corn os lirnites e confrontacöes constantes
na escritura püblica lancada no Registro de lmóveis daquela comarca.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniães, 23 de abril de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçao: Conforme o pedido que me foi formulado por liderancas

politicas do MunicIpio de Elói Mendes, o irnóvel descrito na escritura e no
croqul que acompanham este projeto de lei era ocupado pela antiga biblioteca
da Escola Estadual Brasilino Alves Pereira, situada naquele municIpio.

Ha algum tempo, a biblioteca foi transferida para imOvel novo, funcionando
contiguamente ao prédio novo do referido educandário.

0 imOvel antigo atualmente se encontra desocupado, e abandonado e está
se deteriorando em face das intempéries.
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A Prefeitura Municipal pretende obter a propriedade do imOvel para
instalação de escola municipal que ofereca o pré-primário.

Pelo exposto, espera este signatário o costumeiro apoio dos nobres pares
para aprovacâo deste projeto.

- 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
I nterno.

PROJ ETO DE LEI NO 269/99
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Elói Mendes o imóvel

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

ao domInio do Municipio de ElOi Mendes do imóvel, e da benfeitoria nele
existente, corn area de terreno de 3.680 m 2, numa extensão de 73,60m para a
Rua José Pereira Gambogi e de 50m para a Rua José Teodoro Martins e
demais limites e confrontaçöes constantes na escritura pUblica lancada no
registro de imóveis daquela comarca.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de abril de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Escola Estadual Jlia Camöes Vieito, localizada no

MunicIpio de Elói Mendes, foi municipalizada em 1977, passando a
denominar-se Escola Municipal Julia Camöes Vieito.

Embora o ensino tenha sido municipalizado, o imôvel continua pertencendo
ao Estado, razäo pela qual a Prefeitura do municipio vem encoritrando
obstáculos de ordem legal para fazer manutençào e melhorias no imóvel.

O Poder Executivo municipal, responsável pela gestão da referida escola
fundamental, necessita melhorar as condiçaes de funcionamento do próprio
ptblico, executando, ate, obras de arnpliaçâo e construcão de unidade de
apoio a formaçäo do educando. Encontra-se, no entanto, impedido de faze-b,
pelo fato de o referido imóvel pertencer ao Estado.

Assim considerando, e justo que se faca a doação do imôvel e da area de
terreno ocupada ao MunicIpio de Elôi Mendes, para melhoria do desempenho
operacional das atividades de ensino daquele educandário.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, e de Fiscalizacào
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
lnterno.

PROJETO DE LEI N o 270/99
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Dispoe sobre a execução de serviços e obras pUblicas contratados pelo

Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os servicos e as obras pUblicas contratados pelo Poder Executivo,

por concorrência püblica devidamente homologada e iniciados durante a
gestão da administração piblica estadual não poderão sofrer solução de
continuidade após a posse do governo subsequente.

Art. 2° - A interrupção parcial ou total de serviços e obras püblicas referidas
no artigo anterior dependerá da prévia aprovaçäo da Assembléia Legislativa,
mediante proposta do Poder Executivo devidamente justificada, ate 120 dias
apOs o inicio do mandato.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de abril de 1999.
Wanderley Avila
Justificaçao: A paralisação de obras e a suspensão de serviços causam

prejuIzos para o erário püblico, visto que, para eles são canalizados altos
investimentos por meio de contratos firmados e empréstimos contraldos.

Por constarem no orçamento, essas obras foram consideradas prioritárias,
e sua continuaçâo deve ser observada, para que se cumpra o que foi previsto
pelo Poder Executivo e aprovado por esta Casa.

Muitas paralisaçöes são justificadas por falta de verba, o que foge ao
controle de qualquer administrador. Entretanto, quando a principal razão é a
simples mudança de administraçao, a paralisação não se justifica.

Para evitar que isso ocorra, estamos apresentando este projeto de lei, que
visa a manter o curso de obras e serviços iniciados pelo Poder Executivo,
ainda que haja mudança na sua administraçao.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Transporte 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 271/99
Declara de utilidade püblica a Escola Normal Nossa Senhora do Carmo e

Ginásio Angelica, corn sede no MunicIpio de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Escola Normal Nossa Senhora

do Carmo e Ginásio Angelica, corn sede no Municipio de Coronel Fabriciano.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
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AmbrOsio Pinto
Justificação: Corn a chegada das irmãs carmelitas ao Vale do Ago, em

5/9/50, foi fundado o Ginásio Angélica, que, a partir da edição do Decreto n°
6.417, de 7/12161, que criou o curso normal, passou a denominar-se Escola
Normal Nossa Senhora do Carmo e Ginásio Angelica.

A Escola já nasceu corn uma missão bern definida, a de trazer a mensagem
do Evangelho para uma região que se transformava, enfrentando Os riscos do
crescimento econômico e tecnologico. E uma entidade de caráter social,
beneficente, educacional, cultural e de promoção humana, conforme suas
disposicöes estatutárias.

A entidade já foi declarada de utilidade pUblica municipal e federal e, agora,
corno preenche os requisitos da lei, pleiteia a declaracão de sua utilidade
publica no ãmbito estadual. Diante do exposto, conto corn o apoio dos nobres
colegas parlamentares a esta proposicão.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 272/99
Declara de utilidade püblica a Associação Grupo Born Jesus dos

Navegantes, corn sede no MunicIpio de ltajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão Grupo Born Jesus

dos Navegantes, corn sede no MunicIpio de Itajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Ambrósio Pinto
Justificação: A Associacão Grupo Born Jesus dos Navegantes encontra-se

em pleno e regular funcionamento ha mais de dois anos, tendo como
finalidade a prevenção da dependéncia quimica e a recuperacão de
dependentes, bern como sua readaptacão e reintegracão a sociedade. Para
tanto, desenvolve, em seu Centro de Apoio Terapêutico e Educacional,
atividades de laborterapia, ensino profissionalizante e acompanhamento
terapêutico de dependentes qulmicos.

A entidade foi declarada de utilidade pUblica municipal pela Lei n° 2.119, de
malo de 1997, e preenche os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade piiblica estadual. Para isso, conto corn o apoio dos ilustres colegas
parlamentares.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame prelirninar,
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e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 261/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja formulado

voto de congratulaçaes corn a Associação dos Surdos de Minas Gerais por
seu 430 aniversário. (- A Cornissão de Direitos Humanos.)

No 262/99, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, solicitando seja formulado
voto de congratulacães corn a jornalista Carla Beraldo por sua contribuiçäo ao
jornalismo mineiro e, em especial, pela matéria em que trata da crise da
bataticultura no Sul do Estado, publicada no jornal "Estado de Minas". (- A
Corn issão de Educacão.)

N O 263/99, do Deputado Amilcar Martins, pleiteando seja solicitado ao
Secretário de Administracão que informe os critérios utilizados no
recoihirnento de ambulâncias cedidas a entidades por rneio de convênio corn
o Governo do Estado.

No 264/99, do Deputado Amilcar Martins, pleiteando sejarn solicitados ao
Secretário de Adrninistração esclarecimentos sobre o recoihimento da
ambulância cedida, por meio de convênio corn o Governo do Estado, a
Sociedade de Utilidade Püblica do Bairro Nacional e Adjacências, corn sede
no Municipio de Contagem. (- Distribuldos a Mesa da Assembléla.)

No 265/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da RepUblica e aos Deputados Federals e Senadores por
Minas Gerais corn vistas a inclusão do Estado, em particular da região Node
e do vale do Jequitinhonha, na area beneficiada pela Medida Provisória no
1.822, que trata do Programa Federal de Combate a Seca através da
SUDENE. (- A Comissão de Turismo.)

NO 266/99, do Deputado Adelino de Carvalho e outros, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado corn vistas a retomada das obras
do Grande Hotel de Araxá. (- A Comissão de Transporte.)

N O 267/99, da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçarnentária,
pleiteando seja solicitada a Secretaria da Fazenda a elaboração de nota
técnica relativa ao Projeto de Lei no 42199.

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja oferecida aos servidores
desta Casa vacinacão contra gripe, pneumonia e outros problernas
respiratórios. (- DistribuIdos a Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Carlos Pirnenta, solicitando sejam convidados os Secretários
de Administracão e do Planejamento e os Presidentes do Sind-UTE e da
Coordenacão Sindical para participar de debate, em reunião da Comissão de
Administração Püblica, sobre os problemas enfrentados pelo funcionalismo
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püblico estadual. (- A Comissão de Administracão Pblica.)
- São tarnbém encaminhados a Mesa requerimentoS dos Deputados Edson

Rezende, Carlos Pimenta, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila.
Cornunicacöes

- São tarnbém encaminhadas a Mesa comunicacöeS das Comissães do
Trabalho, de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Marcelo Gonçalves e Elaine Matozinhos.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
o Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em

norne da Lideranca do Governo, queremos deixar consignado nos anais desta
Casa nosso sentimento de profunda satisfacâo corn a iniciativa do
Governador Itamar Franco de criar a Comissão Especial de Estudos
Avancados, Constitucionais e Legais, em ato de que tivemos oportunidade de
participar no Palácio da Liberdade, na Ultima segunda-feira.

Presidido pelo ex-Advogado-Geral da União, Dr. José de Castro Ferreira,
esse órgão, de natureza não governamental, está formado por dez
renomados juristas e urn especialista do setor de eletrificacão, devendo, no
prazo máxirno de quatro meses, oferecer ao Governo de Minas Gerais urn
parecer jurIdico, histórico, constitucional e legal sobre os direitos do povo
mineiro na questão da privatizacão de rios e usinas hidrelétricas de nosso
Estado.

Esse e, sern dUvida alguma, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, urn fato histórico, cujas repercussães poderão ser de
extraordinária irnportãncia para a história econômica e social não 56 de Minas
Gerais, senão do próprio Brasil.

Especialmente no setor energético, urn erro de avaliação na polItica de
reestruturacão do setor elétrico, pela precipitacão de açöes e decisöes de
governo, embalada pelo frenesi "privatista", pode colocar em risco o próprio
projeto nacional de desenvolvimento em médio e longo prazos, exatamente
por não dispor o Pals de controle sobre urn instrurnento estratégico de infra-
estrutura na promocão desse mesmo desenvolvimefltO e que foi essencial ao
processo de industrializacão do Pals.

A politica aberta de desestatizacão, em acelerado curso no Pals, deixa de
ser urn assunto restrito aos gabinetes fechados da burocraCia. Corn a
iniciativa do Governador Itamar Franco, a privatizacão passa a ser examinada
sob os enfoques juridico, constitucional e legal que deveriam ter presidido,
desde o inicio, a entrada de capitais privados ern grandes empreendimentos
pblicos, empreendimentos que orgulham a Nacão e que foram construidos
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ao longo de décadas, corn recursos da União e dos Estados, em setores
estratégicos para o desenvolvimento nacional.

Entre tantos outros exemplos que aqui poderiam ser citados, este é o caso
concreto de Furnas Centrais Elétricas, simbolo da iniciativa e do espirito
pUblico do Presidente Juscelino Kubitschek. Ha 42 anos, em 28/2/57 aquele
notável estadista criava Furnas, construindo a pioneira unidade de Passos,
corn a missão estrategica de evitar o colapso energético do Centro-Sul do
Brash.

Uma missão que vem sendo sustentada nesses Ciltimos 42 anos,
possibilitando a transformacão industrial e urbana vivida por Minas e pelo
Brasil ao longo desse perlodo.

o que está em discussão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é a simples
questão da transferência acionária deste megaempreendimento que hoje
constitui Furnas, corn urn patrimônio avaliado em mais de
US$1 2.000.000.000,00.

Precisamos atentar, antes de tudo, para o papel nacional e estrategico que
Furnas ocupa hoje. E preciso prestar atencao nesses nümeros: em sua area
de atendimento estão concentrados, atualmente, 68% do Produto Interno
Bruto; 73% da producao industrial do Pals; 47% da população brasileira; 54%
dos consumidores nacionais.

Ora, não se pode alienar urn patrimônio dessa grandeza e de vital
importância para a própria soberania do Pals corn urn simples bater de
martelo e atendendo puramente ao discurso da carência de recursos ou da
insuficiência estatal. Urna carência que, ironicamente, mostra sôlida e robusta
prodigalidade quando tern de evitar Os chamados riscos sistémicos do
mercado financeiro, como comprovam os fatos cada vez mais evidentes. Este
é outro rnistério brasileiro: não ha recursos para manter as ernpresas pUblicas
de primeira linha, rnas esses mesmos recursos sobrarn e fartam para ir em
socorro do capital privado em nome do interesse nacional.

Dal, repetimos, a importãncia histOrica da iniciativa do Governador Itamar
Franco no sentido de examinar, a luz da Constituiçao e dos preceitos legais,
corn o saber de juristas e de especialistas renomados, o processo de
privatização ora em curso, sobretudo nos aspectos que podem afetar a
soberania, os direitos e os interesses do povo mineiro.

Näo duvidarnos da necessidade do aporte de recursos privados na
expansão do setor elétrico e na construcão de novos empreendirnentos. 0
que está em jogo é algo bern mais importante, ou seja, verificar quais são os
reals e verdadeiros interesses de Minas e do Brasil nessa sensivel e dehicada
questão.
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H, por exemplo, na Medida ProvisOria n o 1.531, que vern orientando a

reestruturação do setor elétrico brasileiro, a diretriz de dividir as empresas
federais em geradoras, transrnissoras e distribuidoras. Ora, palses como
Estados Unidos, Franca, Espanha e Canada estão fazendo, nesta rnesma
hora, exatamente o oposto, ou seja, fundindo suas empresas para mantê-las
competitivas e corn capacidade para novos investirnentos.

Nesses mesmos paises (Estados Unidos, Franca, Canada, Noruega), os
recursos hidráulicos são rnantidos sob controle pUblico, corn forte
regularnefltacãO do Estado. Cabe perguntar: por que o Brasil está fazendo
exatamente o inverso do que fazern os palses do Primeiro Mundo?

Por tudo isso, honra as meihores tradiçöes da vida pUblica mineira o gesto
de grandeza do Governador Itarnar Franco, criando a Comissão de Estudos
Avançados, Constitucioflais e Legais, corn missão de relevante interesse
püblico. Aos mernbros dessa cornissão, na pessoa do seu Presidente, Dr.
José de Castro Ferreira, desejarnos o mais auspicioso êxito em sua tarefa,
repetindo aqui as palavras por ele pronunciadas no ato de criação da
cornissão, quando disse: "Ao prestigiar, püblica e ostensivamente, o direhto
contra a ditadura econôrnica que ora se impöe ao povo brasileiro, o Dr. Itamar
Franco tomou, indiscutivelrnente, o partido da lei - o ünico que está acima de
todos". Muito obrigado!

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Gostaria de cumprimentar V. Exa.
pela oportunidade da reflexão, plenarnente vocacionada para o encargo que
abraçou, de Liderança do Governo nesta Casa. Queria colocar-me em
sintonia corn as reflexöes de V. Exa., aduzidas as palavras que ontem proferi,
de eloglo ao empreendimento da Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Os
recursos externos são bern-vindos ao Pals nessas circunstãnciaS. 0 capital
volátil, que vem num dia para sair no outro, remunerado corn juros de quase
50% ao ano, contrastando corn a isenção do Imposto de Renda, não é
interessante para o Pals, embora seja necessário. Esses, sirn, os recursos
que vieram para ser plantados em Juiz de Fora, através do empreendimento
espetacular que é a Mercedes-Benz, em comunhão corn os esforços
envidados pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, que de alguma
forma possa ter contribuido, pelo Governo Municipal, que deve ter cedido o
terreno deste Brasil, de uma extensão fantástica, o Estado, que seguramente
contribuiu através da rernissão de impostos, o Governo Federal, que deve ter
se comportado da mesma maneira. Esse recurso, sirn, é bem-vindo, e nós 0
aplaudimos porque vem participar do ciclo de producão, enfrentando a
competicão aqui em nosso meio. Queremos aplaudir todos os segmentos que
se conjugararn, através de uma soma de esforços, para que 0
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empreendimento se tornasse viável e possivel.
Aproveito a oportunidade para dizer que, na reunião acalorada de ontem a

noite, de debates intensos e edificantes, corn relação ao projeto que S. Exa. o
Governador remeteu a esta Casa para que nOs arialisemos a situaçâo dos
exciuldos da Poilcia Mifitar, se tivesse sido eu o candidato a Governador,
embora nâo tivesse e näo tenha nenhuma pretensâo a esse respeito, nâo
hesitaria em dizer que faria a anistia incontinenti, no dia seguinte ao da posse.
Adotaria essa posição. 0 Governador nâo a adotou, não fez esse
compromisso nem corn os exciuldos da Poilcia Militar nem corn a sociedade
de uma maneira geral. 0 Governador se comprometeu a nomear uma
cornissâo e isso ele fez. E por que eu adotaria essa posição? Porque entendo
que a penalidade aplicada foi injusta, inadequada, inadmissivel do ponto de
vista jurIdico, porque, se urn segmento faz urn movimento grevista em busca
de uma reposiçao salarial e ela é feita, nâo se pode punir as pessoas que
dele participaram. Ou vocé pune e nâo dá o reajuste ou dá o reajuste e não
pune. As duas coisas não se pode fazer. Esse é meu entendimento. Na
oportunidade desse rnovirnento grevista, tinha urn programa de radio, atuo no
radio ha alguns anos, e me lembro de que disponibilizava o microfone da
radio para interagir corn a sociedade, e todas as pessoas que nós ouviamos
eram contrárias a soluçao e decisão que fol tomada pelo Governador na
época.

E a sociedade toda participou, num clirna de perplexidade, todos nós
estivemos envolvidos. E, corn muita felicidade, recebo agora esta
oportunidade de discutir esse projeto, a solução. Quero participar da solução
desse problema, sei que não identificaremos e nâo descortinaremos uma
soluçao perfeita, rnas, sern dCivida nenhuma, encontraremos o melhor
caminho. Nao ha caminhos sem pedras. Em qualquer caminho que
tomarrnos, sabernos que adiarite encontraremos pedras, corn muito cuidado
para não tropeçar nelas. Mas nâo ha soluçâo perfeita para esse caso, porque
o problema é muito sério, muito envolvente, e percebo que ha sugestöes
muito interessantes, colocadas em pauta, para discutirmos.

Como disse ontern, essa é urna democracia participativa. Por que discuti
tanto naquela oportunidade, no radio, corn a sociedade, e agora declinaria do
direito de discutir corn base em urn projeto, de participar da soluçao de urn
megaproblema instalado? Eu não faria isso jamais. Convido os nobres
colegas a refletir urn pouco sobre essa posiçâo, porque, na realidade, o
Governador assume uma atitude altiva, digna, honrada e quer, neste
mornento, invocar a parceria civica; e urna convocação civica que se dirige a
nOs, parlamentares, para que participemos das discussöes, para chegar a urn
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meihor caminho, a uma meihor soluçao para esse problema que nos
preocupa a todos, que é o problema da PolIcia Militar, que não é so dela, mas
tambérn de toda a sociedade. Muito obrigado.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço as palavras do Deputado Joâo
Paulo.

Para finalizar, quero dizer que, corn relacão a essa questäo da PMMG, corn
toda a certeza esta Casa não fugirá ao seu papel de buscar a melhor solucão
e 0 melhor caminho para esse grave problerna. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Na figura de V. Exa., Lider
do Governo, gostaria de aproveitar este espaco, já que voltaram a falar no
assunto, repudiando a atitude do cornando da PMMG, numa indicac5o feita
por este Deputado e pelo Deputado Federal Cabo JOlio, e demonstrar a toda
a sociedade que as perseguiçOes continuarn. Indicamos urn Sargento da
Policia Militar, o Sr. José Pedro Nunes de Medeiros, para ocupar a Diretoria-
Geral da Penitenciária de Paca, no MunicIpio de Governador Valadares, onde
esses dois Deputados são majoritários, e, infelizmente, o Cel. Jesus
Damasceno, do Comando Regional de Policiamento daquela região, arneacou
o Prefeito e as demais autoridades que participaram dessa indicacâo politica,
dizendo que, se o Sargento fosse nomeado, ele não mandaria a Policia Militar
fazer o policiarnento que tern que ser feito internamente nessa penitenciária.

Tive a oportunidade de ouvir o Maj. Pedro Lücio da Fonseca, Cornandante
da 1a Cornpanhia Fiorestal de Governador Valadares, dizer que o Sargento
não tern condicOes de assumir a direção. Quero esciarecer aos nobres pares
desta Casa que a pessoa indicada é bacharel em Direito e reOne todas as
qualidades para assurnir aquela penitenciária. E o Major disse mais: que o
cargo era de Coronel, e não de Sargento. Fica o meu protesto e o meu
repUdio a perseguição que o cornando da Poilcia Militar continua fazendo as
nossas praças. Muito obrigado.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Para finalizar, acho que o imperativo que
temos que buscar para a PMMG é a harrnonia que essa corporação deve ter

0 e, por interrnédio dessa harrnonia, continuar a prestar o papel tao relevante
que tern para a sociedade mineira. Muito obrigado.

0
	 0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcelo Gonçaives.

0 Deputado Marcelo Gonçaives - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
membros da imprensa, pessoas presentes nas galerias, venho a esta tribuna,
mais uma vez, para falar sobre a saUde em nosso Estado e em nosso Pals.

E corn tristeza que vernos nos jornais a notIcia de que o Senado aprovou a
mamoplastia pelo SUS. 0 SUS paga tudo, mamoplastia, adenôide, hernia.
Mas quem faz pelo preco que o SUS paga? Não adianta aprovar, 0 Governo
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tern que pagar bern ao medico competente. Hoje vernos que são poucos Os
hospitais que assumem a saüde no Estado. Poucos querern o convênio corn
o SUS; são pouquissirnos e estão sobrecarregados, corn cirurgias simples
corno de adenãide, arnidalas, hernia, e por al vai. E vem o Governo Federal,
corn demagogia, falar ern aprovação de marnoplastia. Isso é urn absurdo. E
necessário dar urn firn a essa demagogia em relação a saüde. Ternos que
falar da gravidade ern que se encontra a saüde hoje.

Aqui, na Assernbléia, a bancada médica sabe da dificuldade, hoje, do pobre
para enfrentar urn hospital. Os medicos aqui sabern da dificuldade de se
conseguir uma cirurgia pelo SUS, por mais grave que seja, e ainda se fala mal
do nosso tao sacrificado e cornpetente Pronto-Socorro João XXIII, do Sara
Kubitschek, do Julia; enfirn, dos hospitais que tern hoje Os residentes que
operarn, e os nossos professores, que são verdadeiros heróis na med icina.

Outro assunto que quero abordar e o descaso e a não-punição dos
acidentes de trãnsito. São acidentes geralmente causados por grande
irresponsabilidade, corno aconteceu corn urna colega nossa, médica, que,
quando se dirigia para o trabalho, no Hospital Odilon Behrens, para seu
plantão no domingo, as 7 horas, foi morta por urn rapaz de 22 anos, que
dirigia ernbriagado urna BMW e não respeitou o sinai vermelho.

Pergunto a todos vocés pariamentares, ouvintes e rnembros da imprensa:
qual a punicão será dada a esse rapaz irresponsável? Nada, primeiro,
porque, de posse de urna BMW, vão falar que não terá punição, so se tiver
sido roubada, uma vez que punição neste Pals nao existe. Isso não é urn
acidente, e o rnesmo que pegar urn revolver e atirar na pessoa. E não vai
acontecer nada.

Neste jornal, o Delegado Adjunto da Delegacia de Acidentes de Veiculos,
Carlos Alberto Costa, diz: "Corn a morte de Flávia, fica caracterizado o
homicidio culposo, corn pena prevista de dois a quatro anos de detenção."
Que pena é essa? Se vocé quiser matar alguern, é so pegar urn carro, rnatar
a pessoa, e não vai preso, porque, de dois a quatro anos, prirnário, corn
redução de pena, isso não vira nada. Infelizrnente, perdemos uma colega, a
farnilia perdeu urn ente querido, o noivo perdeu sua futura esposa - ela estava
corn casamento marcado - e fica al a rnarca da lei de trânsito, da
irresponsabilidade e da irnpunidade. E o mais grave é a falta de urna lei
adequada para tal. Esses fatos continuarão acontecendo.

Recentemente, foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos, sob a
Presidéncia do Deputado João Leite, urn requerirnento em que foi
arnplarnente discutido o assunto acidentes de trânsito.

Aqui ternos outros acidentes que aconteceram e tambérn foram
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rnencionados na Comissão de Direitos Hurnanos. Alguns deles, para se ter
uma idéia, são: em Santa Helena, prOxirno de Bicas, morrerarn cinco
pessoas, e ate hoje nenhuma conclusão; na curva do Ponteio, urn escort
dirigido por Patricia Pierre, em alta velocidade, atravessou o canteiro e bateu
numa parati: morreram o pal, duas fllhas, e a quarta pessoa está nurna
cadeira de rodas; não houve nenhuma punicão ate hoje. Também urn
acidente, sem que nada a Justica tenha comprovado, foi a mode de Bruno
Guirnarães Freire e Roberto, atropelados e mortos no Km 42, também sern
solução, e por ai val.

Entâo, fica aqui rneu repüdio não a imprudéncia, rnas a irresponsabilidade
pelo assassinato de urna médica corn urn futuro brilhante pela frente, que,
infelizmente, se acabou assim. Isso para mirn é assassinato, não é
irnprudência nern acidente. São essas as minhas palavras. Deixo aqui rneu
repüdio a essas pessoas. lnfelizrnente, ate quando vamos continuar tendo
esses acidentes sern que providéncias concretas sejam tornadas?

O Deputado Marco Regis (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves,
queremos, por urn lado, congratular V. Exa. por trazer a tona temas tao
importantes, como a violência no trânsito e o descaso corn a saüde brasileira.
Por outro lado, nos entristecemOs juntamente corn V. Exa. pela mode da
colega, porque, corno disse você, Marcelo, colega de profissão, constituimos
aqui uma bancada médica. A jovern colega de 26 anos era noiva do fllho de
urn politico farnoso aqui em Belo Horizonte, Arutana Cobério, que foi
Presidente da Cãrnara Municipal e é Juiz de Direito aposentado. Ela se
levantou as 6 horas da manhã para cumprir sua rnissão rnédica, quase
sacerdotal, que era dar plantão no hospital pUblico Odilon Behrens. De
repente, urn marginal no volante ceifa sua vida. Ela ficou inconsciente, teve
politraumatisrnO craniano, mas morreu depois de trés dias.

Quando V. Exa. elenca Os acidentes, queriamos lembrar de urn acidente
que, ate hoje, me toca fundo. Nos Ultirnos rneses, estou ensaiando uma visita
para urn pessoal que nern conheco, que são os rernanescentes daquele
acidente da rua Cristal, no Santa Tereza. Urn alcoólatra embriagado perdeu o
controle de seu carro atingindo criancas que estavam na rua. Trés rnorrerarn,
e urna está mutilada, corn 16 anos hoje.

Deputado Marcelo, ternos que nos indignar, porque, na verdade, parece-nos
que a vida vale muito pouco. Emissoras corno a Rede Globo, SBT, Rede
Bandeirantes passarn, a toda hora, filmes de violência, enlatados importados
dos Estados Unidos da America, aos quais nossa populacâo ignorante assiste
e gosta. Esses filrnes estimularn rnais a vioténcia. E sornos obrigados a
engolir essa violéncia irnportada, que prejudica nosso povo.



856
Quanto a saüde, gostaria de ficar contrário a V. Exa, no caso da cirurgia de

mama. Temos muitos projetos demagOgicos, mas o projeto da Deputada
Maria Elvira, na Cãmara Federal diz respeito a cirurgia reparadora. Mas V.
Exa. tem razäo. 0 SUS não atende o feijào corn arroz da medicina, o feijão
corn arroz da saUde brasileira. Realmente não temos corno incluir outros
procedirnentos, porque não pagam o minimo que o povo merece.

Parabéns a V. Exa. pela abordagem desses assuntos na tarde de hoje.
o Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado petas palavras, Deputado

Marco Regis. Concedo aparte ao Deputado Joäo Leite.
o Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Marcelo

Gonçalves. Quero parabenizar V. Exa. pela escoiha desse tema. Não tenho
divida de que trouxe urna tristeza rnuito grande a todos nôs o acidente corn a
médica, que estava indo para urn plantão no Hospital Odilon Behrens. Eta
perdeu a vida rnuito jovem ainda, quando fazia urn trabatho importante pare a
populacão do nosso Estado e da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

lnfelizrnente, Deputado, nosso Pals, apesar de o COdigo Brasileiro de
Trânsito ser tao recente, não está vendo essa história mudar. A impunidade e
os acidentes continuam, e as pessoas estão dirigindo ernbriagadas. A
Assembléia Legislative acompanha, através da CPI da Carteira Nacional de
Habilitação, casos ja comprovados de pessoas que tiveram a facilitacão de
carteiras. Algumas delas são analfabetas, e a maioria nern participou do
exarne e está hoje dirigindo em nossa cidade e nas nossas estradas. Não ha
düvida de que a Assernbléia Legislativa e todos nós devamos estar atentos,
para podermos mudar essa situaçao tao grave corn relação ao trânsito.
Larnento esse acidente, envolvendo uma médica, o qual entristece a todos. 0
trabalho da Assembléia Legislativa, corn relaçao a questão das carteiras de
habilitaçao, e muito importante para tentarrnos mudar a situacão do nosso
Estado, que e urn dos Estados que mais tern acidentes no Pals. Muito
obrigado.

o Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do Deputado João
Leite. Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - V. Exa. traz, esta tarde, urn
assunto reatmente preocupante. 0 probtema do trânsito brasileiro, sern
düvida alguma, e assustador. 0 caderno do "Estado de Minas" de domingo
trouxe para nOs, acima de tudo, uma reflexão muito séria e profunda. Hoje, V.
Exa. traz a esta Casa essa reflexão. NOs, parlamentares, ternos de nos unir.
A lei não e estaduat, e federal, mas cabe a Minas Gerais, berço de tantas
tradiçoes, seu fortalecimento, para o seu fiel cumprimento. E necessário que
o Fader Legislativo mineiro e que nos, parlamentares, estejarnos atentos ao
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seu cumprimento fiel, para que esses abusos e essas mortes trágicas, como
o caso da rnédica, não venharn mais a acontecer, por irresponsabilidade no
trânsito. E necessário que seja feito urn estudo, nesta Casa, para que haja urn
acompanhamento mais fiel e mais proximo, pare que as leis de trânsito sejam
cumpridas. V. Exa. está de parabéns quanta a abordagem desse assunto.
Acima de tudo, deverernos nos preocupar muito rnais corn as tragedias que
vérn ceifando as vidas dos rnineiros.

0 Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado pelas palavras, Deputado. Para
finalizar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, hoje, fol aprovada, no Senado,
a cirurgia de mamoplastia pelo SUS, mas essa cirurgia já pode ser feita, ha
muito tempo, pelo SUS, ou seja, a cirurgia reparadora dos seios, pare
senhoras que tern problemas de coluna. Ha rnilhares de mutheres corn esse
problema. Mas nenhum cirurgião plastico fez essa cirurgia pelo SUS. Não se
opera mais, pelo SUS, de colelitlase e de hernia, a não ser em hospitais-
escola. Tomb a afirmar que as nossos professores são herOis. Nossos
medicos da rede pUblica são verdadeiros herOis, guerreiros da rnedicina.
Então, houve essa aprovacão, pelo Senado, pasta em manchete: "a SUS
autorizou a cirurgia de mama". Agora, façam a relação dos rnédicos que
fazem essa cirurgia. Apontern-me urn. Era isso que tinha a dizer, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Roberto.
• Deputado AntOnio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Sras.

Deputadas e pessoas presentes nas galerias, a prajeto de lei de iniciativa do
Executivo mineira, propondo a negociação des dividas fiscais das empresas,
corn o objetivo de quitar a 130 salário de 1998 dos servidores, está sendo
enviado a esta Case no momento em que se reacendern as criticas da
Oposicão ao Governador Itarnar Franca. Que tais crIticas são injustas, não ha
como negar. Que elas refletem caráter imediatista, ao fazer opasição corno
rnero exercicio, é uma verdade que salta aos olhos. Pois, pensando nisso,
ocupamas, hoje, esta tribune, propondo uma reflexão sobre o assunta aos
caros colegas parlarnentares, entre as quais inclulmos as nobres
companheiros da Oposição.

Na verdade, e necessário que façamos urna recapitulação sobre as
condicOes em que Itarnar Franco recebeu a chefia do Executivo. Não
podernos nos esquecer de que, ao assumir, nosso Governador recebeu
pesada herança, oriunda des malversaçOes do Governo anterior. 0 erário
estava praticarnente zerado; haviam sido feitas antecipacOes sobre a
arrecadacão tributária; as recursos financeiros do Estado - inclusive a
patrimônio dos fundos rotativos de financiarnento - haviarn-se evaporado corn
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o sisterna de caixa tinico; duvidosas alienaçães do patrirnOnio ptiblico haviam
sido feitas, corno na CEMIG, e o 131 salário devido a grande maoria dos
servidores estava ainda por pagar. Para coroar, a administracâo Azeredo - fiel
a sua filosofia de curvar-se mansamente as ordens do Governo Federal -
havia celebrado corn a Uniâo urn acordo para pagamento da dIvida que era,
praticarnente, impossivel de ser curnprido.

Todos hão de concordar que, ante urn quadro tao negativo, o Governador
Itamar Franco nâo teve alternativa senäo partir para a atitude corajosa da
rnoratória. Desde então, corno se sabe, tern ele sofrido pressao extraordinária
por parte do Governo Federal. As retaliacöes da Presidência da RepUblica
vão desde medidas concretas em prejuizo para o nosso Estado - é o caso do
bloqueio dos nossos recursos - ate a agressão pueril - pueril sirn - e gratuita,
quando o Presidente qualifica de tediosa a nossa cornernoracâo do 21 de abril
em Ouro Preto.

Realmente, so urn estadista do gabarito de Itamar Franco poderia governar
debaixo de tantas pressöes e de tantas restricães. Por isso mesrno, ressalta 0
caráter injusto das crIticas que vern sofrendo.

Veja-se, por exernplo, a restrição que se faz a seu comportamento no caso
da anistia aos integrantes da Policia Militar. Quem o critica se esquece de que
o assunto é extremarnente delicado, envolvendo a própria hierarquia da
corporação. Além disso, näo se leva em conta que o problema foi causado
pelas hesitacöes iniciais do Governo anterior. Havia uma situacao de fato,
quando a defasagern salarial deixava na indigéncia muitos dos militares, pelo
que partiram eles nào para a greve, mas para formular urn brado de socorro,
brado de socorro, sirn. Mal equacionado e rnal encarninhado pelo Governo
Azeredo, o problerna chegou as rnãos de Itamar Franco, de quem agora
cobram a solução que deveria ter sido dada por seu antecessor.

A conotacão excessivarnente rigorosa dada pela Oposiçao a administração
estadual pôde ser constatada, também, faz pouco, por pronunciamento do
nobre Deputado Arnilcar Martins sobre Os recentes incidentes de Betirn,
culpando o Prefeito da cidade pelo ocorrido e declarando que o Governador
Itarnar Franco havia lavado as mãos, o ilustre colega não se lernbrou de que
tal postura deveria ser imputada não a Itarnar, mas a Azeredo. Acontece que
o Prefeito Municipal de Betim estava agindo para zelar pelo patrirnOnio pUblico
e havia recorrido ao caminho da lei e da Justica. E quem conhece o Prefeito
Jesus Lima jamais iria culpá-lo por tao séria e irnprevisIvel cornocao.

Ora, foi Azeredo quem, praticarnente, lavou as rnãos no caso da Policia
Militar, sO reagindo quando a situação estava incontrolãvel. Foi ele quem
lavou as mãos ao deixar para seu sucessor a responsabilidade do pagamento
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do 131 salário ao funcionalisrno. Foi o antecessor de Itamar, finalmente, quem
lavou as rnãos ao deixar para seu sucessor a rnissão de cumprir urn acordo
da divida que ele prOprio considerava inviável.

Não se pode acusar Itarnar Franco de estar-se omitindo ou hesitando na
condução dos problemas mineiros. 0 resultado de suas primeiras e firmes
iniciativas já está aparecendo. Ao prorrogar a moratOria, ele escalonou o
pagamento aos fornecedores, que está sendo feito na medida das
possibilidades. 0 nao-cumprimento do acordo da dIvida está permitindo que o
funcionalisrno seja pago em dia. Quanto ao 13 0 salário, este projeto que dá
entrada na Casa nos permite vislumbrar a Iuz no fim do tUnel. São apenas
alguns exemplos de como está agindo o Executivo mineiro para não deixar
que nosso Estado chegue a completa paralisacão.

Entendemos perfeitarnente que a Oposicão está cumprindo seu papel ao
apontar o que julga inaceitãvel na administração Itamar Franco. Não existe
democracia sem oposicão, e Itarnar - como genulno democrata que é - e o
primeiro a cornpreender isso. 0 que não podemos aceitar é a formulação de
crIticas infundadas e radicals, corn o simples objetivo de agradar o Palácio do
Planalto.

A rejeição do povo brasileiro ao Governo Fernando Henrique Cardoso está
sendo confirmada em todas as pesquisas. 0 rnodelo politico ditatorial e as
diretrizes econOmicas irnpostas pelas potências estrangeiras levam nosso
povo a miséria e a falta de perspectiva. Está al o desemprego, a violéncia, a
movimentação dos sem-terra e dos sem-teto, todas essas mazelas sobre as
quais não cabe aqui nos estendermos, mas que não podem ser imputadas,
em nosso Estado, ao Governador Itamar Franco.

0 momento é grave para Minas Gerais e para a Nacão brasileira. Por essa
razão, como representantes do povo nesta Casa Legislativa, devernos nOs,
parlamentares, estar imbuIdos de ponderaçâo e de senso de justiça. SO
assim poderemos ajudar o Brasil a sair da terrivel encruzilhada em que foi
colocado. E o que levarnos a consideracão dos nobres colegas, Deputados
mineiros.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto.
• Deputado Eduardo Hermeto* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, venho a esta tribuna ainda sob o efeito da magnIfica
denionstração de apoio da população e de importantes liderancas politicas do
Pais, entre as quais incluo o ilustre Dr. Miguel Arraes, Presidente nacional do
meu partido, ao Govennador Itarnar Franco.

Foi extremamente gratificante para urn mineiro, no exercIcio de mandato
parlamentar, constatar que seu apoio ao Governador está respaldado pela
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ampla maioria da popuiação mineira, como dernonstrararn a acoihida, o
aplauso e o entusiasmo que a todos irmanaram na Praça Tiradentes, na
histórica cidade de Ouro Preto.

E raro que urn acontecimento provoque tal demonstraçao de unidade e de
solidariedade frente a adversidade, como observarnos no dia 21/4/99, dia
esse que certarnerite entrará na histOria de Minas Gerais como o dia da
unidade do Estado frente a prepotência e ao orguiho, como já aconteceu no
passado, e podemos citar, por exemplo, o Manifesto dos Mineiros. Entretanto,
não posso deixar de me manifestar sobre os acoritecimentos que
antecederam a tiltirna quarta-feira e que ainda permanecem, senão nas
palavras proferidas no Plenário desta Casa, também coma objeto de
manifestaçao por parte da populaçao e dos meios de comunicação, e vém
sendo causadas pelo comportamento de alguns dirigentes do Executivo
rninejro, que deixam transparecer, através de manifestaçaes na imprensa,
certamente näo discordâncja, mas, pelo rnenos, alguma inconsisténcia entre
seus discursos e as açoes do ilustre Sr. Governador.

Demonstrou a Sr. Governador, durante toda a campanha eleitoral e nos
primeiros 100 dias de seu Governo, urn imenso respeito pelos servidores
püblicos do Estado, pessoas essas indispensáveis a acào de governo, pais
nâo existe educaçao pUblica, náo existe saüde püblica, não existe segurança
ptblica sern a acào entusiasta e responsável dos professores, dos medicos e
dos enfermeiros, dos policiais civis e militares que compãem a quadra de
funcionários do Estado.

E inaceitável que dirigentes de Orgãos pübhcos dernonstrem desrespeito
aos servidores, como vêrn fazendo relativamente a gratificação natalina,
irresponsavelmente nâo paga pela administraçao anterior. Nâo cabe ao
servidor püblico 'arranjar dinheiro" para a Executivo; também nâo é correto
que sejam ameaçados corn demissão.

A negociação corn esses profissionais deve ser pautada no respeito e no
reconhecirnento ao trabaiho prestado por eles em areas fundameritais para a
vida do cidadão. E obrigação do Estado, para corn seus servidores, honrar
esse cornpromisso, independenternente de quern a ocasianau, coma já
aconteceu no passado.

Está Minas Gerais em moratOria corn suas dividas internas e externas, a
que vern causando injustificável retençao pelo Governo Federal de parcelas
significativas das receitas do Estado. Mas, sirnultanearnente, vernos Orgäos
pUblicos divulgarern pela imprensa pianos de investimentos vultasos e somos
surpreendidos corn informaçoes de que a financiamento desses investimentos
sera feito corn 0 aporte de recursos do Governo Federal, através de
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transferências voluntárias e de novas financiarnentos a serem obtidos junta a
Orgãos de fomento internos e externas, novas financiamentos que exigiräo, e
claro, aval da União. Confesso-me ernbaraçado.

Quanto as transferências voluntárias da Uniâo para Minas, não tenho
düvida de que virão. A ilustre bancada federal mineira saberá atuar acirna das
divergências partidárias, em favor do Estado. Mas causa-me espécie a
contratacäo de novas dIvidas. Se estarnos em moratória corn a dIvida
fundada interna e externa, como, corn que argumentos, corn que capacidade
de pagamento para respaldá-lo iremos negociar aumento do endividarnento
do Estado? Que não pairem dividas, apOio as decisöes tomadas pelo
Governador Itamar Franca, rnas a divulgaçâo de medidas coma as que acabo
de descrever causa espanta a popuiaçãa. Afinal, estarnos ern moratória au
näo? Se estarnos, assumarnos corn coragem a onus que essa medida,
drástica, é certo, no relacionarnento entre devedares e credares, acarreta.

Nenhum credor negacia nova ernpréstimo que signifique aumenta do
endividamento de seu devedor se este se deciara em moratOria, ou seja,
confessa-se, par quaisquer que sejarn as razOes, incapaz de honrar seus
compramissas existentes, e disso tinha conhecirnento a ilustre Sr.
Governadar quanda carajasarnente tamau essa medida.

A divulgaçâo de prograrnas de investirnentos corn a cantratacãa de novas
dIvidas, nurn momenta em que não conseguirnos, e a confessamos, pagar a
já existente, é urn prajeta de baixa capacidade de implernentacão e que
certamente leva a papulaçaa a pensar que falta realisrno a autoridade que a
divuiga.

A questäo da abertura do capital da COPASA e a subseqüente venda de
parte de suas açOes é autra infarmaçâa que virnas intempestivamente
levantada, cantraditada e lancada no limbo sern expressa confirmaçãa ou
negaçãa.

Vimos dirigentes da COPASA declararem a Camissâo de Fiscalizacão
Financeira e Orçarnentária, nesta Casa, que a abertura do capital da empresa
e a venda de suas acOes no rnercado seria uma utopia, pais a empresa vem
apresentando prejuIzas em seus balancas. Em seguida, dirigentes da
COPASA divulgarn na imprensa que pretendern abrir a capital da arganizacào
e vender 49% das acOes ao setar privada. 0 Sr. Governador, que certamente
nâo havia sida consultada a respeito, infarrna desconhecer a assunta.

0 debate de idéias, de prajetas de urn governo é a norma numa sociedade
dernocrática, mas esse debate deve ocorrer entre a Executivo, a Legislativa e
a saciedade, nunca publicarnente dentro do Pader Executivo.

A discussão dentra desse Poder deve permanecer resguardada ate a
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momento em que haja decisào do Sr. Governador. Nesse momento devem
deixar de existir divergéncias internas, e o projeto se torna urn projeto do
Governo apoiado por todos os dirigentes de Orgãos do Executivo e, al sirn,
apresentado ao Poder Legislativo e a sociedade civil para discussão e
aprovaçao final, contando o Executivo, durante todo o processo de discussão,
corn o suporte de seus membros. Proceder de forma diferente transmite uma
impressâo de falta de coesão no Poder Executivo, que sabemos ser falsa,
mas que nâo deve ser passada a populaçao.

Nos momentos de crise, e necessário que o Poder Executivo se apresente
de forma rnonolItica, independenternente das origens partidárias de seus
membros, para que, apoiado pelo Poder Legislativo e pela populaçäo, como
ficou sobejamente demonstrado no dia 21/4/99, consiga o sucesso esperado
por todos nós, mineiros.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Eu queria, neste momento, ao
cumprirnentá-lo pelo seu pronunciamento, dizer que a Assembléia Legislativa,
na pessoa do Deputado Eduardo Hermeto, inaugura uma nova fase de
coeréncia e, acima de tudo, de compromissos corn a verdade e corn a
responsabijidade deste Estado. Seu pronunciamento é de fundamental
importância porque mostra claramente que, na pessoa de V. Exa., de seu
partido e de outros grandes companheiros desta Casa, podemos retornar o fio
da meada. Podemos encontrar o nosso rumo, a nossa verdadeira vocação de
sermos legisladores independentes, legisladores que compöem urn partido
absolutarnente independente do Poder Executivo. Eu queria curnprirnentá-lo e
dizer que essa sua posição é coerente e importante. Ela vem em defesa do
funcionaljsrno pUblico e em defesa da verdade deste Estado. No momento em
que escutamos e lemos as notIcias veiculadas pelos Orgäos de imprensa de
que o Governo está constituindo uma comissão de juristas para barrar as
privatizaçoes do setor energético, hoje mesmo o "Estado de Minas" traz urna
noticia de que Minas pode vender as acoes preferenciais da CEMIG. Se nós,
Deputados, nâo temos certeza do que vai acontecer corn o Governo do
Estado, imaginern a populaçâo em geral. Quero parabenizá-lo pelo seu
pronunciamento. Näo estou aqui aproveitando a verdade do seu
pronunciamento como Deputado da Oposiçao, mas para mostrar a
importância desse pronunciarnento, a importância da coerência do Deputado
dentro desta Casa.

Espero que, a partir deste momento, ou pelo menos daqui para frente, essa
Casa encontre esse caminho, e, corn certeza, poderernos nos irmanar em
todas as lutas e em todas as ocasiöes que este Poder precisar, para que
mostremos a nossa independéncia, a nossa coeréncia, e continuar lutando
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pelas grandes causas, pelo desenvolvimento e progresso do nosso Estado.
ParabénS, Deputado Eduardo Hermeto.

o DeputadO Eduardo Hermeto* - Obrigado, Deputado. Muito obrigado a
todos.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

DeputadOs, senhores que ocupam as galerias e assessoria da Casa, ocupo
esta tribuna corn 0 objetivo de mobilizar Os companheiros desta Casa para a
discussão de urn problema da major relevãncia para a regiâo Norte de Minas,
que interesSa as regiães das bacias do São Francisco, Jequitinhonha, rio
Doce, rio Mucuri e rio Pardo. Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da
questão agrária.

A SEPLAN, por rneio da SUDENOR, iniciou negociacães corn o BIRD para
O financiamentO do prograrna-piloto de apoio a reforma agrária em Minas
Gerais - o Paraterra. Esse prograrna, vinculado ao PAPP, tinha por objetivo
promover a reforma agrária corn base na aquisição de terras no mercado,
diretamente pelos beneficiários (trabalhadores sem terra e minifundiários).

A SUDENOR elaborou as diretrizes básicas para a criação de urn fundo de
terras, corn recursos do Governo Federal junto ao Banco do Nordeste do
Brasil, para financiamento da aquisicao de terras, diretamente por
associacöes de trabaihadores sem terra, e o aporte de recursos novos do
PAPP para implantaçao da infra-estrutura requerida pelos assentamentos.

0 Paraterra previa urn investimento de R$30.000.000,00 em três anos,
tomados pelo Governo Federal, corn coordenação da implantacão pela
SEPLAN-SUDENOR e pela EMATER. A programacão visava beneficiar 215
municipios.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a falta de compromisso do Governo
Federal corn as questoes sociais, principalrnente corn a questao da terra,
permite a elaboracão de urn balanço negativo em relaçao a Minas Gerais.
Durante o periodo de três anos de duracao do prograrna

Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Sr. Deputado, estou ouvindo
atentamente o pronunciarnento de V. Exa. No entanto, pensei que V. Exa. iria
lamentar que o Governo do Estado não tivesse participado ou não tivesse
vontade de participar junto corn o Governo Federal do prograrna
implementado pela SUDENE de combate a seca.

Concordo que muitas vezes o Governo Federal nos esquece. Mas, quando
charna para conversar, quando tern alternativas, e o Governo ao qual V. Exa.
dá sustentaçao se recusa a conversar e a participar, corno no caso do
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programa de combate a seca e no caso do PRODETUR, é larnentavel. Acho
que V. Exa. deveria tambérn incluir na sua critica o Governo do Estado. Muito
obrigado.

Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeço ao Deputado Márcio Kangussu o
aparte. Mas temos certeza de que o Governo do Estado está preocupado e
vai priorizar essas areas que são essenciais, tao logo coloque o Estado em
dia.

Durante o periodo de trés anos de duração do prograrna, o Estado de Minas
Gerais planejou viabilizar 50 projetos agrários, meta que vinha sendo
progressivamente alcançada. Nessa perspectiva, os recursos previstos para
completar a meta estabelecida, a serem liberados em 1999, deveriarn ser de
R$5.700.000,00, suficientes para a compra de mais 26 areas, conforme
informaçaes da SUDENOR.

Larnentavelmente, o Governo Federal, através do Ministério Extraordinário
de Politica Fundiária, informa a disponibilidade de apenas R$1.000.000,00, o
que viria possibilitar, no máximo, a implantação de mais cinco ou seis
projetos, frustrando toda a expectativa dos trabaihadores sern terra e
lideranças municipais. A previsão de Iiberaçao dos recursos corresponde a
apenas uma quinta parte do montante.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa deve estar ciente de problemas
dessa relevãncia e vai se mobilizar, por meio da Comissão de Politica
Agropecuária e Agroindustrial e da Cornissão de Direitos Humanos, para
levantar a questao e evitar novos conflitos, como os que ocorreram no
MunicIpio de Betim, para que não se repitarn em todas as cidades mineiras.

o programa Paraterra precisa se desenvolver naturalmente, para que possa
sair do papel e cumprir a sua funcão social.

Não podemos aceitar passivamente as ingerências do Governo Federal nos
assuntos de Minas, e nisso o nosso Governador ltamar Franco tern
dernonstrado ser urn dos rnais corajosos lideres das Ultimas geraçöes.

Fica aqui, portanto, registrado o nosso protesto pelo descaso corn que o
Governo Federal tern tratado Minas Gerais.

o Deputado Dalmo Ribeiro Siva (em aparte) - Gostaria de parabenizar V.
Exa. pelo seu pronunciarnento, pois estou acornpanhando de perto o seu
denodado trabalho em face da seca do Node. V. Exa., corno legitimo
defensor daquela região, tern dernonstrado incansavelrnente, na Presidência
da Cornissão da Seca, urn trabalho junto a esta Casa e a região na busca de
soluçoes. Tenho o prazer de fazer parte da cornissão, e arnanhã irernos a
Araçuai. Para mim e urna grande satisfaçao poder compartihar desse
trabalho que V. Exa. vern brilhanternente desenvolvendo, juntarnente corn a
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bancada do Node em pro[ da seca. Parabenizo V. Exa. e tenho a certeza de
que buscaremos as necessárias solucöes. Parabenizo V. Exa. por seu
excelente trabalho.

o Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Ouvi corn atençao seu
pronunciamento e faco coro corn as palavras do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que, apesar de ser do Sul de Minas, tern nos acompanhado passo a
passo na nossa caminhada pelos municipios do Node de Minas. Estivemos
em Jalba, JanaUba e estaremos em muitos outros, nessa luta incansável em
busca de oportunidades e benefIcios para que a região do Node de Minas e o
vale do Jequitinhonha possam ter urn pouco rnais de acöes poilticas e a
presenca dos Governos Estadual e Federal.

Gostaria de fazer urn pequeno reparo ao seu pronunciamento porque,
muitas vezes, as oportunidades que temos, principalmente no Node de
Minas, surgern-nos através de convênios. E esses convénios, o Paraterra,
convênios reacionados corn a SUDENE, pressupãem uma participacão dupla
ou mesrno tripla da União, do Estado e dos municIpios, e notamos que as
maiores dificuldades que estamos enfrentando referem-se as dificuldades do
Estado em honrar as suas participaçöes nesses convénios. Tanto é que o
PRODETUR estã paralisado, e o Paraterra estã caminhando lentamente. E
necessário que sejam programas prioritários e que o Governo do Estado se
invista da responsabilidade e entenda que tern o grave dever de alocar
recursos para que os convénios corn a União possam prosperar.

Citaria, por Ultimo, a Medida Provisória n° 1.822, do Governo Federal, que
traz acães politicas e administrativas para combater a seca no Nordeste
brasileiro e na Area Mineira da SUDENE, que são o Node de Minas e o vale
do Jequitinhonha. lnfelizmente, Minas Gerais ficou fora da medida provisOria,
justarnente por falta de entendirnento, por falta do diálogo do Governo do
Estado corn o Governo Federal.

Estamos tornando providências, por interrnédio de urn requerimento, e já
tivernos contato corn todos os Deputados Federals, mostrando que não
vamos aceitar, em nenhuma hipOtese, que, mais urna vez, nosso Estado, as
nossas regiöes sejam prejudicadas exatamente por falta de diálogo do
Governo do Estado corn o Governo Federal. Vamos cumprir nossa parte,
mas, nessa divergéncia entre o Governo de Minas e o Presidente da
RepUblica, quem, mais urna vez, será prejudicado - e não podemos aceitar
isso - são as regiães carentes, principalrnente o Node de Minas e o vale do
Jequitinhonha. Muito obrigado.

o Deputado Dimas Rodrigues* - Agradeco ao Deputado Carlos Pimenta.
Quero dizer ao Deputado José Alves Viana que nosso tempo estã esgotado
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para conceder apartes.
Quero dizer ao Deputado Carlos Pimenta que temos certeza de que o

Governador Itamar Franco está coberto de razào, sabe o que está fazendo e
quer acertar as contas de Minas Gerais. 0 Presidente tern que respeitar o
nosso Estado, somos urn Estado importantIssirno, o segundo major colégio
eleitoral. Tenho certeza de que o nosso Governador sabe o que està fazendo,
está pisando firme, e as coisas vâo dar certo. Tenho certeza de que, quando
essas coisas forern acertadas, Minas Gerais vai se transformar, porque ternos
urn Governo sério, cornpetente e corn uma experiência muito grande. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputad Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprirnentos ao Presidente ern

exercicio e aos colegas Deputados, os 3 rninutos não seräo suficientes,
varnos comecar a falar sobre o tema. Näo podemos deixar de manifestar a
nossa posição corn relaçao ao conflito que houve em Betim, onde somos
residentes e ternos acompanhado de perto a situacão. Ha rnais de 40 dias,
houve a ocupaçäo de urna area em Bandeirinhas, e ontem tivemos a
oportunidade de, juntamente corn colegas Deputados da Cornissäo de
Direitos Humanos - Joâo Leite, nosso Presidente, e Sargento Rodrigues -
conhecer de perto e estar dentro daquele acampamento.

Essa situacão tern dois lados: o primeiro é o dos trabaihadores sern casa;
criancas estào là, acampadas, aguardando urn lote para residir, num Pais
onde ha tanta terra. Por outro lado, tarnbérn sabemos que estào là liderados
pela Liga Operária Carnponesa, que nào tém sirnplesmente o propósito de
negociar terras pelos trabalhadores, mas querem espaco politico para discutir
suas id6ias. Temos acompanhado durante todo esse tempo e solicitado,
insistentemente, que houvesse negociacöes. Conversarnos corn vários
Secretários do Prefeito Jesus Lima, e, por interrnédio da Coordenadoria de
Habitação, durante todo o tempo, a Prefeitura tentou fazer negociacöes.
lnfelizmente, não conseguirnos chegar a born termo, ate que houve duas
mortes naquele acampamento.

Queremos que os fatos sejam apurados. Estamos corn dois requerirnentos
do Vereador Renato Siqueira, de Betim, do PT, solicitando que os fatos sejarn
apurados. Queremos que a Ouvidoria-Geral de PolIcia e tambérn o prOprio
Governador referendern as nossas solicitaçoes, para que Os fatos sejarn
apurados e os verdadeiros culpados, que deram os tiros, sejam punidos.

Mas, mais do que isso, queremos, mais uma vez, dizer de püblico, para
todo o Estado de Minas Gerais, do nosso compromisso, do compromisso do
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PT corn a vida. Soubemos e acornpanhamos de perto, a tarde, outro ato de
violência, que repudiamos: durante o enterro, houve uma invasão a Prefeitura
de Betim, e foram quebrados todos os vidros da parede da frente. E havia
Lideres da Oposicão, como está escrito no jornal "Estado de Minas" de hoje,
nurn oportunisrno politico, querendo desestabilizar o Governo do PT, para
reaver o Poder Municipal no ano 2000. Então, está bern caracterizado: quern
quer a violéncia näo é o PT, são segmentos de oposicão que estão se
organizando para tornar o poder a qualquer custo. Continuarernos o nosso
assunto na próxima oportunidade.

Questão de Ordem
0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, na reunião ordinária

realizada ontem, dia 27, o 2 0-Vice-Presidente da Casa, Deputado Durval
Angelo, inclusive na qualidade de 20-Vice-Presidente, por ocasiäo de
acalorado debate corn o Deputado Amilcar Martins, aflrmou que a Assernbléia
contratara pericia independente para apurar os fatos ocorridos em Betirn, que
culminararn corn a mode de sem-casas na Fazenda Bandeirinhas. Isso foi
afirmado pelo Deputado Durval Angelo, 2°-Vice-Presidente. Durante a
discussão, S. Exa. aflrmou que a Assembléia teria contratado uma pericia
independente, cujo resultado seria conhecido em 48 horas, e que, em contato
telefônico com o Presidente da Cornissão de Direitos Humanos, Deputado
João Leite, dele solicitara apoio para a realização da mencionada pericia,
recebendo a resposta de que, por questäo de transparência, quanto mais
esclarecimentos tivesse, melhor seria. Obviamente, tal concordãncia irnplica a
aceitacào de princIpios legais de contratacão de servicos para a
administracão püblica.

0 "Diana da Tarde", ediçäo de hoje, 28/4/99, na pag. 4, anuncia que o Sr.
Emilio Epiphânio, da Pericias Especiais, Civeis e Trabalhistas Ltda. -
PERCET -, ja estaria contratado para "urn laudo da autópsia nos corpos dos
sem-casas mortos a tiros", segundo informacOes do Deputado Durval Angelo.
o jornal "0 Tempo", também em sua edição de hoje, na pàg. 3, anuncia que
Sr. Jesus Lima, Prefeito de Betim, esteve 'reunido ontern corn o Governador
Itamar Franco, que deu autorizacão para a Assembléia Legislativa contratar
uma autópsia paralela a do Instituto Medico Legal - IML. 0 Governador teria,
também, determinado que a Secretário de Segurança desse carta branca
para que a penito contratato pela Assembléia tivesse acesso a todas as
inforrnaçOes necessárias".

Diante disso, estamos solicitando que sejarn prestadas ao
urgência que a caso exige, as seguintes informacOes.

1 - Nos termos do art. 79 do Regimento Interno, a Mesa

Plenàrio, corn a

da Assembléia
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confirma a contrataçãa dessa pericia?
- A contratação se deu par ato colegiado próprio da Corn issão descrita no

art. 79 ou par decisão pessoal do 2°-Vice-Presidente, "ad referendum" da
Mesa da Assembléia, em obediência a "autorizacão" dada pelo Governador?

3a - Quando ocorreu a reunião da Mesa da Assernbléia que autorizau tal
contrataçãa?

- Foram observadas as exigéncias especificas de processo licitatório?
5a - Em que modalidade se deu esse processo: carta-convite, tomada de

preços, concorréncia?
6 - Houve dispensa de exigibilidade de licitacão par natória saber?
71 - Coma foi apurada a qualificação de natOrio saber, para desempenho de

ingente tarefa, do Sr. Emilio Epiphania, da firma PerIcias Especlais Civeis e
Trabaihistas Ltda.?

- Prestou essa empresa, par acaso, serviços a Prefeitura Municipal de
Beti m?

ga - Qual é a valor e a forma de remuneracão dos servicos prestadas pela
mencionada perIcia paralela?

- Que reais motivos teria a Mesa da Assembléia para duvidar da perIcia
oficial do Poder Executivo, sob a camando do Governador Itamar Franca?

- Em caso de divergência entre a perIcia oficiosa, denominada de
paralela ou independente, e a oficia!, esta reatizada pelas órgãos
institucionais da Secretaria da Seguranca Püblica - a Policia Técnico-
CientIfica, a Instituto de Medicina Legal e a Instituto de Criminalistica -, coma
se canduzirá a Mesa da Assernbléia?

Esses são as questionamentas que fazemos nesta questão de ordem. 0
que nos estranha são dais fatos impartantes. Em primeiro lugar, a
chamamento da Assembtéia, de imediato, de piano, para que eta institua uma
pericia independente. Na verdade, a Assembléia poderá se transformar em
urn órgão de pericias, parque, a todo momenta, ocorrem prablemas que
exigem pericias. Nãa e possivel que, apenas porque envolvem urn ou outro
Deputada, a Assembléia se calaque a serviça dessas vontades polIticas que
mamentaneamente surgem, de acordo cam as fatos que vão acontecendo.

0 segundo aspecto que nos causa estranheza é que um Deputado da
bancada do Governo, que integra o Governa, oficialmente, aa pedir perIcia
ndependente, confessa e, de püblico, coloca em dUvida e em segundo piano
a credibilidade da perIcia do própria Gaverno, que existe para isto: para fazer
e para atender aos casas que acantecem no dia-a-dia. Existem Orgãos do
Estado para issa.

Entãa, são esses as itens que encaminhamos agora 6 Mesa, nesta questao
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de ordem, para que tenhamas informaçöes o quanta antes, porque a questão
está-se danda neste momenta, e as informaçöes, segundo a Deputado Durval
Angelo, terãa de ser fornecidas amanhã par esse perita. Queremos, então, o
esciarecimento de todos esses quesitos. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando) - Esta Presidência solicita ao
lustre Deputado que encarninhe par escrito seus questionamentas a esta
Mesa, que a eles responderá aportunamente.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de lnscriçöes
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa a 2a Parte da reuniãa, cam a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo comunicaçôes da Presidência e de Deputadas e a
apreciacãa de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçães para a
Grande Expediente da próximareunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termas do § 20 do art. 173 do Regimenta Interna,

determina a anexaçãa do Projeto de Lei n o 226/99, do Deputado Sebastiãa
Costa, ao Prajeta de Lei no 172/99, do Governador do Estado, par guardarem
identidade e par tratarem de matéria em relação a qual a competéncia é do
Gavernador do Estado, urna vez que ambos dispãem sabre a organizacão
das atividades administrativas de Orgãa da administracão direta do Estado.

Sala das Reuniöes, 25 de abril de 1999.
Gil Pereira, 2°-Secret6ria, no exercicia da Presidéncia.

Designacãa de Comissães
0 Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sabre a Propasta de Emenda a Constituiçãa no 13/99. Pelo
PSDB: efetivo - Deputado Joãa Leite; suplente - Deputada AntOnio Carlos
Andrada; pelo PMDB: efetivo - Deputado Marcia Cunha; suplente - Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira; pela PDT: efetivo - Deputado João Batista de
Oliveira; suplente - Deputada Eduardo Daladier; pelo PSB: efetivo - Deputada
Elaine Matazinhos; suplente - Deputada Chico Rafael; pelo PT: efetivo -
Deputado Rogeria Correia; suplente - Deputado Ivo José. Designa. A Area de
Apoio as ComissOes.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacOes

apresentadas nesta reunião pelas ComissOes de Assuntos Municipais -
aprovaçâo, na 5 1 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n o 125/99, do
Deputado José Milton, e dos Requerimentos n

os 153/99, do Deputado César
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de Mesquita, e 166/99, do Deputado Fábio Avelar; do Trabaiho - aprovação,
na 8 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n o 55/99, do Deputado Sebastiâo
Navarro Vieira, 62199, do Deputado Joâo Leite, 79/99, do Deputado Ivo José,
82199, do Deputado Sebastião Costa, e 86 e 87/99, do Deputado Hely
Tarquinio; de Fiscalizacâo Financeira - aprovaçâo, na 8 1 Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n°s 182 e 183/99, da Comissão de Saüde, e 209 e
210/99, do Deputado Paulo Piau (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a Mensagem no

14/99, do Governador do Estado, indicando o nome do Sr. Marcos Wellington
de Castro Tito para ocupar cargo de direcäo da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - JUCEMG. A Comissâo Especial opina pela aprovacão do
nome. Em discussão, o parecer. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo. A Presidéncia vai submeter a matéria a votaçâo pelo processo
secreto, de conformidade corn o art. 261, I, c/c o art. 255, do Regirnento
Interno. Solicito aos Deputados que ocupern seus lugares. Os Deputados que
desejarern aprovar a indicacao registrarão "sirn", e os que desejarem rejeitá-la
registrarão "nâo". A rnatéria será aprovada por maioria simples. A firn de
proceder a votacâo pelo processo eletrãnico, a Presidência solicita aos
Deputados que ainda nâo registraram sua presença no painel que o façam
neste rnomento. A Presidência vai dar inicio ao processo. Em votação.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Aulton Vilela - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto - Antonio Genaro - Carlos Pimenta - Christiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - George Hilton - Gil
Pereira - Joâo Leite - João Paulo - José Braga - Luiz Fernando - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Mauro Lobo - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa.

O Sr. Presidente - Votaram "sirn" 26 Deputados, votaram "não" 5
Deputados; näo houve voto em branco; estäo presentes nas Comissöes 13
Deputados, perfazendo urn total de 44 parlamentares. Está aprovada a
indicaçao do Sr. Marcos Wellington de Castro Tito para ocupar cargo de
direção da JUCEMG. Oficie-se ao Governador do Estado.

Parecer da Comissao de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei no 68/99, do Deputado Bilac Pinto, que dispöe sobre o transporte coletivo
intermunicipal no Estado e dá outras providências. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussào, o parecer. Não ha oradores
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inscritos. Encerra-se a discussão.

Questào de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Peco a V. Exa., antes de colocar 0 parecer

em votacao pelo processo eletrônico, que suspenda a reunião, para
deliberarmos a respeito desse projeto.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. Estäo suspensos os trabalhos por 3

minutos para entendimentos entre as Lideranças.
Reabertura da Reunão

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabaihos.
Em votaçao, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.
Parecer da Cornissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de

Lei n° 74/99, do Deputado Dimas Rodrigues, que reserva percentual de vagas
da UNIMONTES para os estudantes que concluIrem o 21 grau nas escolas
estaduais do Norte de Minas. 0 parecer conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussâo, o parecer. Nào ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Questöes de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Gostaria que V. Exa. desse uma explicacâo.

Foi acordado que todas as votaçoes seriam feitas pelo painel. Por que näo
esta ocorrendo dessa maneira?

O Sr. Presidente - Essa votacão e simbOlica. 0 painel é usado para
votacöes nominais e secretas, e esta é simbólica. De acordo corn o art. 255
do Regimento Interno, "o painel eletrônico será usado na votacäo de
proposicães por qualquer processo, salvo o simbólico, quando o seu uso se
restringirá a verificaçao de votacâo, e nos casos de escrutInio secreto que
obedeçam a procedimentos regimentais especificos".

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, pediria a recomposicäo
do "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar que se
proceda a chamada para recomposiçâo de "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretario, para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretario (Deputado Luiz Fernando) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 42 Deputados; ha 12

Deputados nas comissães, perfazendo urn total de 54 Deputados. Portanto,
ha "quorum" para votação.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Wanderley Avila, em que

pede sejam solicitadas a Cia. Força e Luz Cataguases - Leopoldina
providências para evitar as constantes quedas de energia em Canaâ e
cidades vizinhas. Em votacao, o requerimento. Os Deputados que o aprovarn
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerirnento do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja 0 Projeto de
Lei no 142199 apreciado pela Cornissão de Transporte. Em votaçao, o
requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ja Fase, a Presidéncia

passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacao da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o

Projeto de Lei n o 50/99, em virtude de sua apreciacão na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votaçao de Proposicöes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto

Coelho, em que solicita a inversäo da pauta da reunião, de modo que Os
vetos as Proposiçoes de Lei n°s 13.919, 14.008, 13.992, 14.052 e 13.891
sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votacão, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votacão, em turno iinico, do Veto Total a Proposição de Lei n° 13.919, que
dispöe sobre a utilização de velculo automotor oficial de servico e dá outras
providências. A Cornissäo Especial opina pela manutencao do veto.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

encaminhar pela rejeiçâo do veto do Governador Itamar Franco, ja que o
projeto do ilustre ex-Deputado a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Marcos Helênio, vem tratar de uma questao muito importante do servico
pUblico, que é da moralidade e do born uso dos velculos oficiais e ate do
controle, pelas autoridades responsáveis, dos que deles fazem uso.

Na longa fundamentacäo que apóia seu projeto, o Deputado traz vários
relatos da ma utilizacâo dos veiculos oficlais. Lembramo-nos, aqui, da CPI da
CEMIG - näo desta, mas da anterior, do tempo do Governo Newton Cardoso,
cujo relator foi o ex-Deputado Calicchio -, quando dois veIculos oficiais da
CEMIG foram destruldos. Então, pretendia o projeto do ilustre colega tratar
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dessa questäo e normatizar essa utilização. Mas, infelizmente, vemos, por
parte do Governador Itamar Franco, o veto a essa pretensão do ilustre ex-
Deputado Marcos Helênio - que trata da utilização desses velculos para
transporte familiar, em feriados, etc. Nâo sabemos o porquê desse veto, já
que ate 0 prOprio partido do Deputado Marcos Helênio apOia, hoje, o
Governador Itamar Franco, mas, infelizmente, mesmo assim, o Governador
impôs veto total a proposição de lei e ao trabalho do Deputado Marcos
Helênio, iniciado quase que em 1996. Então, gostarIamos de encaminhar pela
rejeição desse veto, ja que nâo vemos, nas afirmativas do Governador,
nenhuma razäo para que possa simplesmente rejeitar totalmente o trabalho
realizado pelo ex-Deputado Marcos Helênio. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Ao fazer este encaminhamento, também

gostaria de dizer que, como fruto de urn acordo feito hoje corn a Liderança do
Governo e corn o Presidente da Casa, a Bancada do PSDB presente entende
que devemos avançar no processo legislativo.

Mas também faço urn encaminhamento contrário ao veto do Sr.
Governador. Faço minhas as palavras do Deputado Joäo Leite. Mais do que
isso, gostaria de testemunhar, nesta tarde, o esforco enorme do ex-Deputado
Marcos Helênio na confeccão desse projeto de lei e o carinho que teve ao
propô-lo. Trata-se de urn projeto de lei de suma importância, que transcende
qualquer entendimento, qualquer posicão, seja da Oposiçâo, seja da
Situacão. Agora mesmo, pela grande imprensa nacional, tivemos a triste
informaçâo e notIcia de que urn Ministro do Sr. Presidente Fernando Henrique
Cardoso fez uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para levar sua
famIlia a ilha de Fernando de Noronha. E depois veio a desculpa de que ele
estava ressarcindo os cofres pUblicos, fazendo a devolucäo de urn cheque de
R$25.000,00. Acho que o Estado de Minas pode dar, nesta tarde, uma
demonstracâo de maturidade. E urn projeto que em nada afeta as posicöes
polIticas do Governador, e urn projeto de urn ex-Deputado do PT. E penso
que, desta vez, o PT deverá ter coeréncia e votar contra o veto do
Governador. Pediria, também, aos demais partidos, dizendo que nâo é em
norne do PSDB, nào é contra o Governador Itamar Franco, é em nome da
moralidade, é em nome de regras preestabelecidas, para que todos os Orgãos
possarn ter urn pouco mais de atençâo com os veIculos oficiais, para que eles
sejam utilizados apenas, Cinica e exclusivarnente, em serviço. E não vai ser
uma faixa de "uso exclusivo em serviço" que vai limitar ou impedir a ma
utilizaçâo desses velculos, mas sirn urn projeto de lei desta Casa Legislativa.

Por isso queria, neste momento, em homenagem ao nosso cornpanheiro
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ex-Deputado Marcos Helênio, anunciar a votaçao do PSDB contrariamente ao
veto do Governador e pedir o apoio dos companheiros, dizendo que nào é
contra o Governador, é contra o veto do Governador, para que esta Casa dê
exemplo de maturidade, e Minas possa, em todo o Pals, sair a frente, como 0
primeiro Estado a impedir a ma utilizacão dos velculos oficiais em todo 0
territário do Estado de Minas Gerais. 0 nosso encaminhamento é contrário, e
esta é a posicão do PSDB nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Djalma Diniz.
• Deputado Djalma Diniz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas da

imprensa e das galerias, o meu voto corn relaçào ao veto ao Projeto de Lei no
1.332/97 é "sim". Quero aproveitar o tempo para falar de urn assunto que já
me vem preocupando ha muito tempo.

Nós aqui estamos, Deputados, entre outras coisas, para fazer leis e
fiscalizar as acães dos Poderes constituidos, inclusive as acöes desta Casa.
Todos aqui representam urn segmento da sociedade. Represento os
evangélicos e, muito especialmente, a igreja Assernbléia de Deus, da qua]
sou membro ha quase 40 anos. A igreja Assembléia de Deus foi fundada no
Brasil em 1911. Hoje somos mais de 15 milhOes de fiéis.

Nos dias tao conturbados em que vivemos, principalmente quando a
violência campeia solta, como recentemente aconteceu em Betim, onde
pessoas morreram em conseqüência de invasães, e nas favelas, onde
vemos, todos os dias, pessoas sendo mortas, assaltadas, violentadas e
induzidas as drogas.

Apesar de todo o empenho, o Estado não consegue vencer a luta contra 0
crime. A igreja, corn a sua pregação e a orientacão do Evangeiho, tern feito
corn que milhares de fiéis abandonem as drogas, os vicios, os crimes e se
tornem pessoas üteis a sociedade.

0 Evangelho é mudanca de vida, e as pessoas que o aceitam mudam para
meihor. Passarn a amar mais a famIlia, a dar mais valor a vida, praticarn a
solidariedade e colaborarn para a engrandecirnento da Naga-o.

Por que estou falando desse assunto? E costume da igreja, sempre aos
domingos, reunir-se em pracas e logradouros püblicos para levar uma
mensagem de paz e transformaçao. Aqui em Belo Horizonte, especificamente
na Praça Sete, as membros da Assembléia de Deus se reünem, ha mais de
30 anos, tradicionalmente nas tardes de domingo, para realizar seu culto
evangélico. Ou meihor, reunia-se, porque estamos sendo impedidos de
continuar a faze-b. A Prefeitura de Belo Horizonte está-nos impedindo. Nas
favelas de Belo Horizonte e de todo a Brash, onde a poilcia não consegue
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penetrar, a igreja está presente, convencendo Os marginais a deixar suas
armas, as viciados a deixar as drogas, e as famulias a se fortalecerem,
levando paz, saOde e apoio social. São inUmeras as pessoas que a igreja tern
recuperado através da pregação do Evangeiho. Gostaria que o Sr. Prefeito
pudesse mensurar a beneflcio que Os evangelicos trazern para a sociedade e
principalmente para sua adrninistracão.

Os evangélicos não invadem propriedades alheias, näo invadem prédios
piblicos, não desrespeitam a sociedade e sO fazem somar para o bern da
coletividade. A respeito desse assunto, encaminhei oflcio a Prefeitura no dia
11 de marco do corrente ano, solicitando ao Sr. Prefeito que revisse a sua
decisão de suspender as cultos na Praça Sete, e ate hoje nao fui merecedor
de sua atencão. Muitos segrnentos da sociedade, em uma situação como
essa, estariam fazendo passeatas, protestos, já estariam exibindo faixas,
perturbando a ordem pUblica e desafiando a autoridade do Sr. Prefeito. Nós
não temos esse costume. SO queremos que sejam respeitados os riossos
direitos canstitucionais.

Estou usando esta tribuna pebo interesse do segmento que represento,
principalmente pelo bem-estar de todos e para denunciar as perseguiçöes
das quais temos sido alvos. Ja se chegou ao cUmubo de, nos idas de 1940,
nossos irmãos, nossos membros não poderem ser enterrados em cemitérios
porque os padres não deixavam. Naquela época, o saudoso João Gomes
Moreira, que foi Deputado nesta Casa durante 20 anos, foi o homem que
fabou por nOs, foi quem nos representou.

Nossos irmãos não podiam casar-se em cartOrios. Tenho documentas que
provam isso. E eu imaginava que isso havia acabado, mas não, continua ate
hoje. Não podemos, em hipôtese alguma, concordar corn a atitude do Sr.
Prefeito. A Assembléla de Deus está presente em todo recanto deste Pals,
por mais pobre ou miserávet que seja o local, pois a nossa rnissão é
justamente socorrer as aflitos e oprimidos. Em todos esses anos passados,
nunca tivemos problemas. Sempre tivemos nossa trabaiho reconhecido e,
somente agora, na gestão do Dr. Célio de Castro, estamos encontrando
dificuldades. Quero ressaltar aqui que, na administração passada, do Prefeito
Patrus Ananias, logo no inicio do meu mandato nesta Casa, começamos a ter
esse mesmo tipo de problema. Inclusive, na época, tramitava uma lei na
Cãmara Municipal que ia dificultar muito a nossa vida. Procuramos a então
Prefeito, e ele, prontamente, nos recebeu. Deu a mim e a direcãa da minha
igreja a palavra de que tudo que estivesse naquele projeto de lei que viesse
contra os nossos interesses seria retirado. E, realmente, retirou. Muitas hoje
andarn par al dizendo que foi esse ou aquele que fez o trabaiho, mas temos
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que agradecer isso ao Patrus Ananias, que nos atendeu na época. E aqui vai:
Sr. Prefeito, os evangélicos representam uma parcela por demais expressiva,
e não podemas ser discriminados.

Estamos aguardando e contando certo corn a sensatez do Sr. Prefeito para
que reveja essa decisão e permita a continuacão dos cultos na Praça Sete e
em demais praças de Belo Horizonte.

Todos as Deputados sabem que é comum, em Bela Horizonte, as bares
ocuparem as passeios corn cadeiras, o Carnaval ocupa dias e dias a Avenida
Afonsa Pena, e ha ate a Carnaval temporão. Esses bares que ocupam as
calçadas muitas vezes são culpados par acidentes, parque as pessoas se
embriagam Ia deritra e saem corn as velculos rua afora. NOs, evangélicos,
naa fazemos issa. SO prestamos urn grande servica a sociedade, tarito do
ado material quanto do lado espiritual - mais importante ainda é a lado
espiritual.

Queremos pedir aos companheiros que nos ajudem, aos Deputados do
PSDB, do PSB, partida do Sr. Prefeito. Pero ao Sr. Prefeito que se sensibilize
cam essa situação, porque S. Exa. está nos tiranda urn direito garantida pela
Canstituicãa. Ha muitos anos não vIamos issa. Ha rnais de 30 anos dirigimos
cultos au. São cultos de 15 minutos ou meia hora, e nãa incomodamos
ninguém. São muitos os mendigos que ali na Praca Sete aceitaram a
Evangelho. Haje são pessoas, pais de familia. São inümeras as pessoas que
P0550 apontar, porque tenha registra dessas pessoas que se entregararn ao
Evangelho através da pregacão - e Ia mesmo deixaram as suas armas. Estas
eram as minhas palavras.

* - Sern revisão do orador.
Questão de Ordem

o Deputada Jaão Leite - Sr. Presidente, é para concordar corn as palavras
do Deputado Djalrna Diniz, porque está garantida constitucionalmente a
liberdade de culta. Querernos apoiar integralmente as palavras do ilustre
Deputada. Nãa ha düvida que esta Casa apoiará, porque é urn espaço em
que as igrejas devem ter a liberdade, coma também todas as manifestaçöes.
Muita obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessaas presentes nas galerias, imprensa, minhas senharas e
meus senhores, faca urn apela, nesta tarde, pela rejeicãa do veto. Gostaria
que a PT estivesse no Plenário na hora da votaçãa e fosse solidário corn a
seu ex-colega Marcos Helénia, que merece de todos nOs a respeita, pela
coeréncia e pelo grande trabaiho que prestou a Minas Gerais.
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Aproveito também, Sr. Presidente, para fazer algumas reflexães. Li no jamal

que a Secretário Sávio esteve na Casa prestando urn depoimenta em que
afirrna que não havia nenhum superfaturamento de aluguel no Govemno
Eduardo Azeredo. Isso e muito grave. E muito importante que as pessoas e
as Deputados, quando subam e utilizem a tribuna, que venham corn dados
concretos e reais, antes de acusarem as pessoas, principalmente quanda se
trata de acusar a ex-Governador Eduardo Azeredo, pessoa correta e
coerente, que se pautou no Governo de Minas pela responsabilidade. 0
momenta imobiliário, hoje, favorece ao locatãrio na negociacãa de aluguéis
mais baratos - inclusive, recentemente, a Deputado Dilzon Melo me disse
que, tendo em vista esse processo do mercado, teve também que abaixar a
valor do imOvel dele ern face da oferta e da procura de imôvel em Bela
Horizonte e em Minas Gerais.

Solicitaria a bancada governista que, ao se pranunciar, ao atacar as
pessoas, trouxesse fatos concretos e coerentes como, ontern, fol
testernunhado pelo Deputado Marcio Cunha, enquanto Presidente da
Comissão de Turismo, quanda tivemas a presenca dos revendedores de
carros, a Sindicato dos Trabaihadores de Concessionarias, a representante
das 426 agendas de consárcio em todo a Brasil, clamando para que a
Governa Itamar Franca reduza a alIquata de ICMS dos velculos, para a
incremento não sO da producão, rnas para a geracãa de emprego e renda e
para que a comunidade mineira nao tenha de ir comprar carro em São Paulo.
Disse-nos a Secretaria da Fazenda que, caso isso ocorresse, Minas Gerais
teria US$100.000.000,00 de prejuIzo na sua arrecadação. Essa Presidéncia,
ao ver sindicatas de trabalhadores, sindicatos de empregadores discordarem
da Secretaria da Fazenda corn relaçãa àquele nümero e a metodologia
utilizada pela Secretaria, nãa chamou a Govemno Itamar Franca de mentiraso
nern disse que estaria fazenda falcatruas. Eu me propus pedir aquelas
instituiçOes que trouxessem uma documentaçãa corn urna analise ecanômico-
financeira e relatassem a impacto que isso geraria na sociedade, para que
pudéssemos fazer a confronto corn a metodolagia utilizada pela Secretaria da
Fazenda para que, neste momento, a ordem fosse estabelecida, a verdade
viesse a tona e as sociedades brasileira e mineira tivessern, na voz desta
Deputada, dos membros da Comissãa, vale aqui ressaltar a grande
companheiro George Hilton, que tern realizado urn trabalho excelente,
condiçães de nos pasicionar de forma coerente, clara e concreta. De maneira
que, mesmo vendo sair da boca de campanheiros Deputadas as infãrnias ao
Governador Eduardo Azeredo, é preciso parabenizar a Secretário Savia par
ter falado a verdade, par ter buscado a carrecão desse discursa que, ate
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então, agredia o Governador Eduardo Azeredo.

Para finalizar, agradeco a presença da Maria Tereza, da Bancada do PT, e
gostaria que o PT se posicionasse corn relacão ao projeto do Deputado
Marcos Helênio, que, acima de tudo, é urn hornem ptbIico, corn o espIrito de
buscar a correção e a verdade no servico pUblico. Estaremos nOs, das
Bancadas do PSOB e do PFL, votando junto corn o nosso colega, num projeto
coerente, transparente e que, corn certeza, trará para Minas Gerais e para a
administracâo pUblica a lisura que todos nós buscamos, a cada mornento.

* - Sern revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
o Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria

que, a respeito desse projeto que foi motivo de acordo entre as Liderancas,
houvesse urn novo encontro, para ser extralda uma posicão diferente da que
foi colocada no acordo. Em seguida, queria, a pedido do Sindicato dos
Bancários de Belo Horizonte e regiao, ier uma carta aberta a populaçào, que
diz o seguinte. (- Lé:)

"BEMGE demite e clientes enfrentarn atendimento precário nas agências. 0
BEMGE efetuou mais de 700 dernissôes de setembro de 1998 ate marco
deste ano. Essa decisão da direção do Banco é inadmissIvel para
funcionários e clientes que enfrentam nas agências a sobrecarga de trabaiho
e a demora no atendimento. Quando o Itaü assumiu o controle dessa
instituicão financeira, comprometeu-se publicamente afirmando que não
efetuaria demissöes sem a realizacão prévia de ampla discussâo a respeito e
que se pautaria pela meihoria dos servicos prestados ao pUblico. Mas näo é
exatarnente ao que estamos assistindo.

Depois de privatizado, pouco foi feito pela diretoria no sentido de se diminuir
o excesso de trabaiho e prornover a melhoria da qualidade de atendimento no
BEMGE, contrariando as expectativas de toda a sociedade. Todo o discurso
que permeou a privatizacâo desse Banco girou em tomb da modernizacâo da
instituiçâo. Mas, pelo que se pode observar, a distância entre o discurso e a
realidade é grande, pelo menos no que diz respeito a modernizaçao. No
mercado, modernizaçao implica respeito e valorizacào dos recursos humanos
disponIveis e no aperfeiçoamento das relaçoes corn usuários e clientes.

0 Governo do Estado de Minas Gerais estabeleceu, no edital de
privatização do BEMGE a deterrninaçao de que o novo controlador deveria
manter a insUtuição realizando, por urn periodo de cinco anos, o pagarnento
do funcionalismo püblico estadual. E necessário que o Executivo mineiro
intervenha no sentido de garantir urn atendimento digno para os setores que
utilizam os servicos bancários oferecidos pelo BEMGE. Afinal de contas, o
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processo de privatização onerou o tesouro pUblico e espera-se que dele
resulte urna efetiva meihoria dos servicos oferecidos a sociedade.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de já estar vigorando no municIpio
uma lei, aprovada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e sancionada
pelo Prefeito Célio de Castro, determinando em 15 minutos o tempo máximo
de espera para o atendimento nos estabelecimentos bancários da Capital.
Esperarnos que o BEMGE, em seu esforço de modernizacâo, se ajuste a lei.
A sua nova diretoria, ao demitir, inclusive funcionárioS acometidos por
doencas do trabatho, se coloca na contramäo dessa história de rnodernizacâO
e da constituicão de uma relação de respeito na relação Trabaiho "versus"
Capital. Todos os demitidos poderiam e deveriam ter sido realocados nas
diversas agências, contribuindo efetivamente corn a melhoria do atendimento
oferecido aos usuários e clientes desse Banco.

Finalmente, cabe dizer que a diretoria do Sindicato dos Bancários já se
reuniu corn a diretoria do Banco RaU, que não demonstrou nenhuma
disposicâo em suspender o processo de demissäo em massa atualrnente em
curso. Diante dessa dernonstracão de desrespeito aos trabaihadores e
clientes dessa instituição, o Sindicato dos Bancários vem a ptblico informar e
alertar a populacão para a atitude irresponsável da direção do grupo ItaU, que
poderá acarretar sérias consequências a normalidade dos serviços prestados
a populacão mineira."

Srs. Deputados, em seguida quero dizer ao Deputado Djalma Diniz que,
como Lider da Bancada do PSD nesta Assembléla, estamos de acordo em
encaminhar ao Prefeito Cello de Castro a reivindicacâo dos evangélicos.

E, por 61timo, gostaria de pedir ao Sr. Presidente que suspendesse a
reuniäo por 3 rninutos, para que as Bancadas de Oposicão e Situaçäo
fizessem outro acordo sobre Os projetos de veto em pauta. Obrigado.

* - Sern revisão do orador.
Questão de Ordem

0 Deputado Edson Rezende - Gostaria de pedir ao Sr. Presidente que
suspendesse a reuniäo por 3 rninutos, para que as Bancadas da Oposicao e
da Situaçao entrassem em acordo sobre os vetos em pauta. Obrigado.

Suspensào da Reuniäo
0 Sr. Presidente - E regimental. Vamos suspender a reunião por 5 minutos,

de acordo corn o art. 249, § 4°, ate que o "quorum" se restabeleca. Estâo
suspensos os nossos trabaihos.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabaihos.

Questâo de Ordern
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o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito a recomposiçao de

"quorum".
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar que se

proceda a chamada para a recomposiçâo de "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados. Portanto, ha

nümero regimental para a votaçâo da matéria em pauta. Votaçäo, em turno
ünico, do Veto Total a Proposiçào de Lei n° 13.919. A Presidéncia vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade corn o
art. 255, c/c o art. 261, X, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registraro "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
registrarao "nâo". A fim de proceder a votaçâo pelo processo eletrônico, a
Presidéncia solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, pediria que informasse ao

Plenário o que está sendo votado. Qual é o veto e de que se trata?
O Sr. Presidente - Trata-se do veto a Proposiçâo de Lei n o 13.919, que

dispOe sobre a utilizaçâo de veiculo automotor oficial de serviço e dá outras
providéncias. A Comissào Especial opina pela manutençào do veto. A
Presidéncia val dar inIcio ao processo e, para tanto, solicita que os Deputados
ocupem os seus lugares. Em votaçao.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Ambrósio Pinto - Antãnio Genaro - Antonio Jiilio - Arlen Santiago - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - João Leite - Joo Pinto Ribeiro - José Alves Viana -
José Henrique - Luiz Fernando - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastiao Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim' 22 Deputados; votaram "n5o" 18
Deputados; não houve voto em branco. Está mantido o Veto Total a
Proposição de Lei n° 13.919. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposição de Lei n° 14.008, que
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autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de Itamarandiba
imóvel que especifica. A Cornissão Especial opina pela rejeição do veto. A
Presidéncia vai dar inIcio ao processo e, para tanto, solicita que os Deputados
tomem os seus lugares. Em votaçâo.

- Procede-se a votacão secreta por melo do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Aulton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Ambrósio Pinto - AntOnio Genaro - Antonio Jtlio - Arlen Santiago - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George
Hilton - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Joäo Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Márcio Cunha -
Marcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados; votaram "nâo" 36
Deputados; näo houve voto em branco. Está mantido o veto total a
Proposiçâo de Lei n o 14.008. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno ünico, do Veto Total a Proposicâo de Lei n° 13.992, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao MunicIpio de
Patrocinio. A Comissão Especial opina pela rejeiçäo do veto. Em votaçäo, o
veto.

- Procede-se a votacão secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antonio Genaro

- Antonio JUlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - César de Mesquita - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - George Hilton - Gil
Pereira - Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Heririque -
Luiz Fernando - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara -
Olinto Godinho - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava.

o Sr. Presidente - Votaram apenas 29 Deputados. Portanto, não h
"quorum" para votação, motivo pelo qual a Presidência torna-a sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Marcio Cunha - Sr. Presidente, solicito a recomposicão de

"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai determinar que se

proceda a chamada para a recomposicâo de "quorum". Solicito a Sra.
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Secretária que proceda a chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Tereza Lara) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 30 Deputados. Não ha

"quorum" para votaçâo, mas o ha para a continuação dos trabathos.
Como os vetos estâo na faixa constitucional, provocando o sobrestamerito

das dernais matérias em pauta, passaremos a próxima parte da reunião.
3a Parte

o Sr. Presidente - Passamos a 3a Parte da reunião, destinada a
comunicaçöes e a pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pela Deputada Elaine Matozinhos - falecirnento
do Sr. Manoel Menezes de Morais, ocorrido nesta Capital; e pelo Deputado
Marcelo Gonçalves - falecimento do Pastor Divino José dos Santos, ocorrido
em Divinópolis (- Ciente. Oficie-se.).

Oradores I nscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Mais uma vez, nossos cumprimentos aos

Deputados e as colegas Deputadas. Dando prosseguirnento ao que
começamos a falar, durante o primeiro expediente, a respeito da situacao de
Betim, desde o primeiro momenta acompanhamos a ocupaçâo em
Bandeirinhas, e podemos afirmar que houve várias tentativas de negociaçâo
por parte do Executivo Municipal, por meio da Coordenadoria de Habitaçao.
Em Betim, ha vários movimentos organizados dos sem-casas - AMOSCABE,
etc. -, corn critérios, mesmo em lei municipal, para assentarnento. So nestes
dois Ultimos anos, houve mais de 2 mil famIlias assentadas em lotes doados
pela Prefeitura Municipal. Sabemos que, diante do fato ocorrido - morte de
trabalhadores -, nenhum de nOs concorda corn essa violência, parta ela de
quem for. Já dissemos aqui que queremos a apuraçâo dos fatos, jO dissemos
também que a Vereador do PT, Renato Siqueira, apresentou ontem
requerimento protocolado na Câmara Municipal, para que as fatos sejam
apurados e as verdadeiros culpados punidos. Sabemos que em Bandeirinhas
temas trabaihadores sem teto, sem casa, desempregados. Betim está situada
em nosso Pals, e esse projeto neoliberal, esse projeto econômico do Governo
Federal, não prioriza as trabalhadores, mas sim a capital. Betim não é uma
ilha. Nós todos que temos compromisso corn o povo mineiro temos de
trabalhar para fazer reverter essa situação e, para issa, defendemos que haja
diálogo.

Ontem, a noite, houve uma reunião no auditório da Prefeitura corn várias
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entidades, coma a OAB e a Coordenadoria de Direitos Humanos, corn
representantes da Igreja Católica e da Evangélica, quanda foi formada uma
comissão para, junto corn os Promotores Püblicos de Betim, negaciar corn as
trabalhadares, para a assentamento de Bandeirinhas. Desejamos que, de
fato, haja urna negociaçãa. Não podemos permitir, em hipOtese nenhuma, que
haja mais violéncia. Ontern a tarde estava estampada em todos as jarnais a
violência que houve contra os bens pUblicos. 0 jamal "Estado de Minas", na
primeira página, hoje, cita que houve ato de vandalismo e oportunisma de
politicos de oposiçãa ao Governo Municipal, que desejam apenas tomar a
poder, a qualquer custa, no ano 2000.

Coma dissemas, nada justifica a violéncia. Nem a violência policial, nem a
violéncia por parte dos sem-casas. E preciso saber quem fez os disparos, é
precisa não deixar que a verdade se perca. A nassa disposiçãa é que a
apuracão seja rigorasa e que as culpados sejam punidos, doa a quern doer.
Essa é a nossa posicãa como petista, como cidadã, como defensora dos
direitas humanos, como já bern disse também a nosso Deputada Federal,
Nilmária Miranda.

Queremos, então, neste momenta, estar, de pOblico, dizendo da nossa
disposicãa de estar acompanhanda as fatos. A Comissãa de Direitos
Humanos já esteve ontem em Betim, no assentamento. Estamas também
marcando uma audiéncia corn as Pramatores POblicos. 0 Juiz suspendeu a
liminar por sete dias, mas, se houver necessidade, defendernos que essa
liminar tenha a seu prazo prorrogado. Queremos que, de fato, esse conflito
seja solucionado através do diáloga, através de entidades organizadas,
movimentos populares e Iiderancas, e que possa haver uma solucaa para
aqueles trabalhadores que não tern casa e que não tern terra e que são
manipuladas pela Liga Operária Camponesa, cujas Ilderes bern conhecemos,
e estão citados em todos as jarnais e em todas as páginas dos jarnais desta
semana. Eles querem espaco para defender as suas idéias, querern fazer
rnártires das suas idéias, e corn isso não concordamos. E par isso que
conclamamos que nãa sO a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, mas
tarnbérn todos as Deputadas, esteja atenta e acornpanhanda as trabaihos,
para que venha a tana a veracidade desses fatas.

o Deputada Rogeria Correia (em aparte)* - Deputada Maria Tereza,
companheira, gastaria de parabenizá-la par trazer esse assunta, cam a calma
que ele merece, para a debate nesta Assembléia. Infelizmente, vimos
pessoas querenda tirar praveita politico de urn fata tao Iamentável. Assistimos
a Vereadores, nitidamente de direita, em Betim, que jamais se preacuparam
cam a questãa do movimento popular e muito menos cam a questãa dos que
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näo tern moradia, procurando tirar proveito politico, corn camisetas próprias,
corn nome prOprio, fingindo dar apoio ao rnovimento. Nâo foi, corn uma ünica
exceçâo, o espirito desta Casa, que procurou debater esse problema corn
muita serenidade, evidentemente larnentando o acontecido. E claro que isso
poderia ser evitado. Acho que a forma de negociar corn Os participantes
esses movimentos, sejam eles quais forem, principairnente corn relaçâo a
questoes justas corno a moradia, deve ser sempre o diálogo. 0 uso da força
policial jarnais se justifica, como nào se justificou também nesse caso. Nesse
sentido, acho equivocado que tenha sido acionada a PolIcia Militar, para
procurar resolver urn problema social. Por mais que possamos discordar das
lideranças que procuram manipular o movimento, de fato, as familias
carentes, que estâo apavoradas corn a situação de desemprego, corn a
situacâo de miséria, fruto de uma polItica econômica ditada pelo FMI e
obedecida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, estão também na
busca de urna casa própria. Por mais que possamos discordar do método,
sempre teremos que dar o exemplo de que o diálogo é a Unica forma
possivel, nem que esse diálogo dure urn ou dois anos. Não se justifica
convocar a Policia Militar para resoluçao desse tipo de problema. Também
concordamos corn o que V. Exa. tern colocado. E necessário que sejam
apuradas todas as responsabilidades pelo uso de armas de fogo para retirar
trabaihadores que se organizam para obter sua casa. Tudo isso precisa ser,
de fato, esciarecido. Gostariamos também de deixar nosso repUdio àqueles
que procuram, a partir de urn fato Iamentável, tirar proveito politico, o que tern
acontecido, corno tern testemunhado a prOpria imprensa. Parabenizo, então,
V. Exa. por trazer esse assunto delicado, mas importante, para que seja
debatido corn calma, ate para que exceçöes nesta Casa não venharn,
novamente, a acontecer, como se a culpa de urn problerna nacional pudesse
ser limitada a urna Unica politica, a uma (mica cidade. Mas reitero que a força
policial não deve nunca, em casos corno esse, sobrepor-se ao debate, nunca
as negociaçöes, por mais dificil que possa parecer. Que levem urn, dois ou
trés anos, rnas, de fato, apenas o diálogo e a execução de politicas püblicas
poderão resolver urn problema que é nacional, tipico da região metropolitana
e de Betirn. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Concordo corn o colega e cornpanheiro
Deputado Rogerio Correia que, de fato, nada justifica a violéncia. Ternos dado
várias declaraçoes a imprensa, dizendo que discordarnos da intervenção da
policia naquele momento. Concordarnos corn o colega Deputado, foi urn
equivoco, e náo querernos que isso se repita nunca rnais. lsso não significa,
em hipOtese alguma, que estejamos jogando culpa no Governo municipal que,
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de fato, tern procurado o diálogo corn as entidades. Mas não queremos, nem
concordamos naquele momento, que algum conflito social seja resolvido pela
policia. Tern que ser resolvido corn a diálogo.

0 Deputado Ermano Batista (em aparte) - Ilustre Deputada, parabenizo V.
Exa. por trazer a discussão urn terna de tal envergadura. Realrnente,
preocupa-nos, a todos, quadros dessa natureza. Jamais pensariarnos que
pudesse ocorrer o que ocorreu. Embora aquele grupo de ocupantes de
Bandeirinhas tenha se manifestado ao longo de muitos meses, por meio de
escritos rernetidos as autoridades mais diversas, dando a sinai de que aquilo
poderia acontecer, caso o Prefeito Municipal de Betim não tornasse a
iniciativa de conversar corn eles, arranjando-Ihes urn lugar adequado para
que pudessem fazer suas casas.

0 Deputado Rogerio Correia disse, corn muita clareza - e concordo corn ele
-, que a motivo que nos preocupa mais é que ha rnuitos que nunca se
preocuparam corn questöes sociais e em urn momenta desses, corno
oportunistas que são, se manifestarn e alardeiam que estão ao lado do
rnovimento. Mas eu diria, Deputado Rogerio Correia, que preocupa rnuito
rnais aqueles que em outros tempos sempre estiverarn defendendo essa
bandeira, rnas no momento em que compete a eles decidirern, acontece a
que aconteceu.

0 que aconteceu naquele bairro ninguém consegue descobrir. Morrerarn
duas pessoas. Ha sangue derramado. Ninguérn sabe se foi obra da poiIcia,
de sicários contratados, de inrnigos do próprio Prefeito, para incriminá-lo, ou
se foi urn acidente dos prôprios habitantes daquela vila. 0 certo é que tern
sangue, e houve morte. Mas acho que, acima de tudo, deve haver muito
rernorso por al. 0 Prefeito e a senhora que me desculpern, mas a Prefeito
poderia ter tido rnuito rnais cautela, solicitando a presenca de urn dos sern-
casas para conversar.

Ninguem manda gente armada para apaziguar, porque aonde se vai
armada, vai-se corn a intuito de guerra. E inconcebivel que esses fatos
tenham acontecido, principalmente em Betim, ocupada por urn Prefeito que
sempre defendeu esse tipo de rnovimento. Lamento rnuito.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Deputado, remorso é quando fazernos
urn ato deliberadamente corn maldade, desejando a morte. Em hipótese
algurna ternos rernorsa, mas estamos realmente refletindo e revendo. Já
dissemos que somos contra - e já dissernos muitas vezes -, houve realrnente
urn fato, naquele momenta a Policia não deveria estar 16. Mas essas rnortes
em hipOtese alguma foram propositais por parte do Governo Municipal. Foi
urn acidente. Estamos organizando a sociedade e refletindo para que haja de
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fato urn diálogo entre as duas partes, para que possa haver uma soluçâo.

Realmente, ha faihas, e e positivo, por parte das liderangas, reconhecer a
sua acão e retomar as posiçöes de acordo corn a realidade, para que se faca
justiça. Não ternos rnedo da verdade. Queremos que os fatos sejam
apurados, porque temos o compromisso de rever nossas acöes quando
estiverem equivocadas, para que possam ser tomadas posicöes mais
acertadas.

0 Deputado Cabo Morals (em aparte) - Deputada, gostaria apenas de fazer
uma colocaçao corn relaçâo a participaçao da PoUcia Militar nesse episódio
ocorrido em Betim. Por força constitucional, a instituiçäo Policia Militar tern a
responsabilidade da manutenção dos Poderes devidamente constituldos,
Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. A rneu ver, a Poilcia
Militar é o rneio de Ultima instância que deve ser utilizado para resolver
qualquer tipo de conflito, porque näo tern volta. A partir do rnomento em que é
acionada, ora pelo Executivo, ora pelo Judiciário, tern urna funcâo
constitucional que cumprir.

A Poilcia não torna posicionarnento, de forma algurna, por auto-recreação.
Ela esteve 16 cumprindo urn mandado judicial. E, infelizmente, o que se
discute hoje e a questâo do uso da força moderada pela policia. Como usar
essa forca rnoderada se você é recebido corn coquetel "molotov", tiros,
pedradas, pauladas, foices e enxadas. A grande realidade é que tanto 0
Executivo quanto o Judiciário devem lancar rnão do braço arrnado de
protecao ao Estado em ültirna instância, para que não haja esse tipo de
conflito.

Quero dizer que, infelizmente, a partir do mornento em que o confronto se
inicia, a Poilcia Militar não pode, simplesmente, fazer meia-volta, retornar, e
dizer ao Juiz que nâo pOde cumprir a ordem porque houve resistência deste
ou daquele.

Digo que V. Exa. está coberta de razão. 0 assunto tern de ser discutido
corn tranqüilidade. Acredito que a solução passa por acöes poilticas, a partir
do mornento em que tivermos consciência de que é necessário que se
desenvolva, neste Pals, urn projeto habitacional. E preciso que se faca urna
reforma agrária, o para que jarnais usemos a PolIcia Militar para confronto
corn aqueles que se encontram simplesmente defendendo o seu direito de
moradia. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço ao colega Deputado. Nâo
estamos incrirninando ninguém, apenas pedindo a apuraçäo dos fatos. Ternos
acompanhado as acães a cada momento e sornos testemunhas de que,
realmente, ha urna intencão, tanto do Executivo quanto de lideranças, de
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resolver esse fato grave dos trabaihadores sem casa. E queremos resolver o
problerna, respeitando os trabaihadores para que tenharn seus direitos
garantidos. Foi urn fato Iastirnável, nOs sabemos, mas näo podernos, em
nenhuma hipotese, culpar sirnplesmente lideranças por motivos politicos,
invertendo a verdade dos fatos. Estarnos publicamente dizendo que, a partir
de agora, vamos, como sempre o fizernos, defender o diálogo. Em todo
conflito social, é preciso que !ideranças e movimentos organizados prornovam
o diálogo para a solução dos problernas. Obrigada.

* - Sem revisäo do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
0 Deputado Edson Rezende * - Apenas para complementar, quero dizer

que o Pals está em conflito porque, na verdade, aqui existe uma guerra
branca. Morre muita gente por várias causas sociais, pela prOpria violência
instalada em virtude dos problemas sociais e econômicos. Vários episódios
ocorreram dessa mesma maneira em todo o Pals e culrninaram corn
violência, como a que houve em Betim. E necessario que retiremos toda e
qualquer avaliaçâo do ponto de vista ideológico ou de paixão para avaliar a
questão em si mesma. Diante dos problernas sociais por que passa o Pais
que se encontra sern tudo: sem casa, sern terra para trabalhar, sern emprego,
sem moral, sem amor próprio, concluirnos que este Pals está se
autodestruindo. Uma vez que essas pessoas "sem nada" estäo em
determinadas regiöes, em determinados locals, tentando sobreviver, é claro
que os ànimos estäo exaltados, porque estào ali forçando a barra. Acham que
eles gostariarn de fazer isso ou de estar em casa, no trabalho, corn suas
farnilias, corn seus flihos? Näo, fazern isso para tentar sobreviver. Mas a
forma como essas coisas tern sido encaradas precisa ser rediscutida. Ontem,
conversava corn o Deputado Joâo Leite sobre esse caso, e ele me dizia que
deveria haver o diálogo. Mas por quanto tempo? 0 tempo que for necessário.
A questào da força policial deve ser o Ultimo dos Ultimos recursos. E, mesmo
assirn, a forma como o aparato policial deve chegar a esses determinados
locals deve ser muito bern estudada. Nâo é urna guerra. Essas pessoas se
encontram em conflito por sua sobrevivência, indignados corn toda a situação
e alijados do processo econôrnico-social do Pals. Então, que sirva de
exemplo, porque outras situacöes iguais a essa haverá neste Pals, que se
tern hoje urn desemprego em torno de 20% de sua força economicarnente
ativa. E, hoje, coloca-se a questão da violência nas escolas. Nada mais é isso
do que uma sinalizaçâo do nIvel de violéncia porque passa a sociedade
brasileira. Mas especialmente os menos aquinhoados, Os que passam rniséria
e fome, esses S0 os mais indignados, sim, porque náo têm o que levar para
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casa, não tern urn teto onde ficar.
Então, esse episOdio é importante, Deputada Maria Tereza Lara. A

Assembléia tern de fazer urna discussão sem paixão, na busca de urna
solução no enfrentarnento dessa questão. Acho que é urn momento em que
nos, rnineiros, ternos o born-senso a nossa frente como ponto de referência e
temos de buscar discutir e achar soluçöes, porque essas vItimas são jovens
que deixarn seus filhos al. Ora, que custo tern isso? Imaginern se
estivéssemos no lugar dessas pessoas? E importante nos colocarmos no
ugar dessas pessoas, que estão enfrentando essa situação. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
Encerrarnento

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo rnais, as
20 horas, e convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
dia 29, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edicao anterior.).

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçA0
PUBLICA

As dez horas e dez minutos do dia sete de abril de mil novecentos e
noventa e nove, corn parecern na Sala das Corn issães os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, José Alves Viana, Agostinho PatrUs, Arlen Santiago,
Chico Rafael, Dalrno Ribeiro Silva e Sebastião Costa (substituindo este ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicaçao da Liderança do PFL),
mernbros da supracitada Cornissão. Havendo nUrnero regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e,
ern virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Alves Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos rnernbros presentes. A Presidência inforrna que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebirnento da
seguinte correspondência: ofIcio do Sindicato dos Trabaihadores nas
IndUstrias e Administração da Construçao em Edificaçoes, Estradas,
Terraplanagern, Pavimentaçao, Cimento, Cal e Gesso, Ladrilho, Elétrico e
Hidráulico, Cerárnica, Mármore, Granito, Olarias e Produtos e Artefatos de
Cirnento de Belo Horizonte, Sabará, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves e Sete
Lagoas (publicado no "Diário do Legislativo" de 26/3/99); ofIcio da Sra. Maria
Helena Oliveira, lotada na Administraçao Fazendária de Araxá, solicitando
empenho desta Comissão para que seja contemplado no Projeto de Lei n°
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120/99 o funcionário estadual que queira aderir ao PDV independentemente
do tempo de servicos prestados; ofIcio da Sra. Onilda Mariano Lemos,
Supervisora Fazendária de Araxá, solicitando apoio desta Cornissão na
aprovação do Projeto de Lei n o 121/99, que dispöe sobre a rernuneração de
cargo de provimento em comissão para fins de apostilamento e
aposentadoria; OfIcio n o 43/99, do Vereador Edinilson da Silva Fonseca,
Presidente da Câmara Municipal de lapu (publicado no 'Diário do Legislativo"
de 1 014/99); e OfIcio n° 171/99, do Corregedor desta Casa, Deputado Antonio
Jiilio, esclarecendo os procedimentos a serern adotados quando da vinda de
convidados que necessitern de atenção especial, bern como diligências fora
desta Casa que necessitem de seguranca. Passa-se a fase de discussão e
votacão de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciacão do Plenário da
Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Arlen Santiago emite o seu parecer
pela aprovacão do Projeto de Lei n o 15/99 corn as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Cornissão de Constituiçao e Justica, no 10 turno. Na fase
de discussão, o Deputado José Alves Viana solicita vista da matéria, o que é
deferido pela Presidência. Passa-se a fase de discussão e votação de
proposicOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência retira de tramitacão o Requerirnento n° 75/99, terido ern vista
requerimento apresentado pelo autor da rnatéria, Deputado Carlos Pirnenta,
solicitando o seu arquivamento. A seguir, são colocados em votacão e
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 88 e 89/99, de
autoria da Bancada do PSB, e 131/99, de autoria do Deputado Paulo
Pettersen, este corn voto contrário dos Deputados José Alves Viana e
Agostinho Patrüs. Curnprida a funalidade da reuniào, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a
prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das CornissOes, 28 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - José Alves Viana -

Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARA DA COMISSAO DE EDuCAçA0,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e trinta rninutos do dia quatorze de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das CornissOes Os Deputados
Sebastião Costa, AntOnio Carlos Andrada, Dalrno Ribeiro Silva e João Pinto
Ribeiro, membros da supracitada Cornissão. Registra-se a presenca do
Deputado Adetmo Carneiro Leão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Antonio Carlos Andrada, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. 0 Presidente informa que recebeu
comunicacão do Deputado José Milton, dando ciência de sua impossibilidade
de comparecer a reuniao, por motivo de força maior. Informa, ainda, que que
recebeu correspondência da comissão do concurso para Professor nIvel 1, de
1995, do MunicIpio de Caratinga, por melo da qual comunicam a perda de
postos de trabalho e solicitam o empenho da Comissão na solução do
problema. 0 Presidente determina a Area de Consultoria Temática que faca
uma análise da matéria, para as medidas cabIveis. 0 Presidente passa a fase
de distribuição de proposicOes e comunica que designou o Deputado Joäo
Pinto Ribeiro para relatar as Projetos de Lei n

o
s 80 e 94/99; o Deputado José

Milton, para relatar os Projetos de Lei n
o
s 95 e 119/99; a Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, para relatar as Projetos de Lei n
o
s 97 e 137/99; e a Deputado

Antonio Carlos Andrada, para relatar a Prajeto de Lei n o 100/99. Esgotada a
matéria destinada 6 ja Parte da reunião, a Presidente passa 6 11 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer sabre
praposicão sujeita a apreciacão do Plenário. Na ausência do Deputado José
Milton, relator do Projeto de Lei n o 119/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
o Presidente redistribui a matéria ao Deputado João Pinto Ribeiro, que emite
parecer pela aprovacao da matéria. Submetido a discussäo e a votacão, é
aprovado a parecer. 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de
Lei no 123/99, do Deputado Carlos Pimenta, emite parecer pela aprovação da
matéria corn a Emenda n o 1, que apresenta. Submetido a discusäo e a
votacão, é aprovado a parecer. Esgotada a matéria destinada 6 1a Fase, a
Presidente passa 2a Fase, campreendendo a discussâo e a votacão de
proposicâo que dispensa a apreciação do Plenário. Submetido a discussäo e
votacão, e aprovada a Projeto de Lei n o 122/99 (relator: Deputado Antonio
Carlos Andrada). Prosseguinda, a Presidente passa a apreciacão de
requerimentos numerados que prescindem de parecer, nos termos do
parágrafo ünico do art. 130 do Regimenta Interno. Submetidos a votação, são
aprovados Os Requerirnentas n

o
s 85, 102, 105, 145, 146, 150, 156, 157 e

169/99. Registra-se a presenca dos Deputados Edson Rezende e Maria
Tereza Lara. Esgotada a 2a Fase, a Presidente passa 3' Fase,
campreendendo a discussäo e a votacão de proposicOes da Comissão. Após
a encaminhamento de todos as Deputados presentes, submetido a votacäa, é
apravado requerimento do Deputado Adelma Carneiro Leãa, que agregando
ao texto sugestão do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicita a realizacâo
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de audiência püblica corn a Corn issão do Trabaiha, da Previdência e da Ação
Social, para, corn as convidadas que relaciona, debaterem a projeta de lei que
institul a Prograrna Balsa Familiar para a Educacão. 0 Presidente concede a
palavra aa Deputada Dalmo Ribeira Silva, que informa que apresentará, em
Plenário, requerimento solicitando seja enviado oficio aO Presidente da
Empresa Elétrica Bragatino S.A., para que não se proceda ao carte do
fornecimento de energia as escolas estaduais de municipios do Sul de Minas,
em virtude do atrasa de pagamento par parte do Estado. 0 Deputado
solicitou, e a Presidente determinou, que a Area de Consultoria Temática
proceda a estudo que viabilize propasição legal que evite as referidos codes.
Danda seqüência, a Presidente infarma que apresentará requerimento em
Plenária solicitando seja encaminhado ao Secretário de Educaçäo pedida de
informacOes quanta a situaçãa funcional dos professares de cursos de nIvel
media de qualificacão profissional, cujas cargos foram extintos em
decarrência de medidas adotadas por aquele órgãa. A seguir, a Presidente
informa estar a Comissão recebendo, no momenta, a visita de professores de
Santa Luzia, que pretendiam expor a situacão aflitiva dos prafessores
concursadas no Estada, em 1995, para a nivel 1. 0 Presidente concede,
então, a palavra aa Vereador Fernando de Castro, do PPS, que faz uma
explanacãa em name dos presentes. 0 Presidente comunica que a rnatéria
semelhante a dos professares de Caratinga e de toda Minas Gerais será da
mesma forma motiva de análise par parte da Area de Consultoria Temática.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Cornissãa para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de abril de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - João Pinto Ribeiro -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia quatarze de abril de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Cabo Morais, Maria
José Haueisen, Adelina de Carvalho, AntOnio Roberta e Fábio Avelar,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental, a
Presidente, Deputado Cabo Morals, declara aberta a reuniãa e, em virtude da
apravação de requerimento do Deputado AntOnio Roberto, dispensa a leitura
da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos
rnembras presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e debater a questãa da destinacãa do
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tletiva, reciclagem e outras formas de disposicao final do lixo urbana e
industrial, a fim de subsidiar o parecer sobre a Projeto de Lei n° 4/99, do
Deputado Sávio Souza Cruz, e, na Oportunjdade convida a tomar assento a
mesa dos trabaihos Os Srs. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da
Fundacao Estadual do Melo Ambierite - FEAM -, e Ludmila Alves Rodrigues,
000rdenadora de Atividades de ResIduos SOlidos Urbanos da FEAM,
representantes do Secretárjo de Melo Ambiente e Desenvojvimento
Sustentável Lênia Ribeiro de Souza Vieira, Assessora de Meio Ambiente da
Secretaria de Assuntos Municipais, representando a Secretário Adjunto de
Assuntos Municipais; Luiz Henrique Dantas Hargreaves, Superintendente do
Serviço de Limpeza Urbana; Denise Cabral da Silveira Ranna, professora de
Engenharia Sanitária, Ambiental e Vigilância Sanitária e Epidemiologia da
Faculdade de Engenharia e Agrimensura de Minas Gerais. Em seguida, a
Deputado Cabo Morais, na qualidade de autor do requerimento que mativou a
realizacãa desta reunião, tece as consideraçoes iniciais e passa a palavra ao
Sr. Cláudio Roberto Junqueira, que faz sua explanação sabre a assunto. Ato
continuo, usam da palavra, cada urn por sua vez, todos as componentes da
Mesa. Neste momenta, registra-se a retirada do Presidente, Deputado Cabo
Morais. A Presidéncia é assumida pela Deputada Maria José Haueisen, que
anuncia a presença de: Srs. Frederico Fortes, da Consita Ltda.; Carlos
Baroni, Assessor de Meio Ambiente do Deputado Cabo Morais; Marco Tülio,
assessor do Superintendente da SLU; Geraldo Assis, da Superintendénc ia da
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Ronaldo
Santana Torres, da Secretaria de Assuntos Municipais; Sônia Maria Naime
Silva, da CODEMA de Pará de Minas; Mauricio Rodrigues Nagueira, da
Vigilância Sanitárja de Pará de Minas; Luciana FelIcio Pereira, da Secretar-ja
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávej. Em seguida, passa-se a
fase dos debates, corn a participação de convidados e parlamentares,
conforme cansta nas notas taquigraficas. A Presidente agradece a presença
de todos e suspende a reunião par 5 minutos para a despedida dos
canvjdados Retamados as trabalhos, registra-se "quorum" corn a presença
dos Deputados Maria José Haueisen, Fábio Avelar, Antãnjo Roberto e Adelino
de Carvalha. Passa-se a 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação de
praposrcoes da Comissão sendo apreciados as pareceres em 10 turno dos
Projetos de Lei n°s 28 e 64/99, de autoria dos Deputados Maria José
Haueisen e Bilac Pinto, respectivamente 0 parecer sabre a Projeto de Lei n°
28/99 cancluj pela aprovacãa da matéria na forma do Substjtutjvo n° 1, da
Comissãa de Canstituicao e Justiça, e é aprovado. 0 parecer sabre a Projeto
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de Lei n o 64/99 conclui pela aprovação da proposição corn as Ernendas de
n°s 1 a 3, da Comissão de Canstituiçao e Justiça, e é apravado. A seguir, a
Presidente passa a Presidência ao Deputado Antonio Roberto para
apresentar requerimenta de sua autoria, em que salicita sejam canvidadas as
autoridades que menciona para debater a Projeto de Lei n o 58/99. Submetido
a vatacão, é aprovado a requerimento. São aprovadas ainda requerimentos
do Deputado Marcia Cunha, em que pede seja realizada uma visita técnica,
junta corn a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, as obras
do PROSAM na Região Metropolitana de Bela Horizonte; do Deputado Carlos
Pimenta, em que solicita seja encarninhado oficia a CODEVASF solicitando
informaçOes sabre a construção da Barragem de São GregOrio do Norte de
Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca as membros da Comissâo para a próxima
reunião ardinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de abri! de 1999.
Cabo Marais, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen.

ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçA0

No 6/99
As nave haras e trinta minutas do dia quinze de abril de mil novecentos e

noventa e nave, camparecem na Sala das ComissOes as Deputados José
Alves Viana, Antonio Carlos Andrada e Maria Tereza Lara, rnembros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado
José Alves Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da apravação de
requerimento do Deputada AntOnio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata
da reuniãa anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelas membros
presentes. A seguir, a Presidente informa que a reuniãa se destina a discutir e
votar propasiçOes da Comissão e passa a fase de discussão e votação de
praposiçOes da Comissão. Submetido a votaçaa, é apravado requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja realizada audiência pUblica
da Comissão, corn a presença de várias autaridades, corn a finalidade de se
discutir a refer-ida proposta de emenda a Canstituição. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa
que a prOxima reunião extraardinária será convocada par meio de edital,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 29 de abril de 1999.
José Alves Viana, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues -

AntOnio Carlos Andrada.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS
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As dez horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dinis Pinheiro, Paulo
Piau, Rogerio Correia, Dimas Rodrigues, George Hilton, Mauro Lobo e Alvaro
AntOnio, membros da supracitada Comissão. Registra-se também a presença
da Deputada Maria José Haueisen. Havendo nümero regimental, a
Presidente : Deputada Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçãa de requerimento do Deputada Alvaro AntOnio, dispensa a leitura
da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par apravada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da reuniäo é ouvir
o Sr. Murillo Hingel, Secretário da Educacão, que ira prestar esclarecimentos
quanta a aplicaçaa dos recursos do Fundo para Ensino Fundamental e
Valorizacão do Magisterio - FUNDEF -, a quem convida para tomar assento a
mesa. 0 Presidente registra a presenca do Sr. Gilberto José Rezende dos
Santos, Diretor da Superintendéncia de Planejamento da Secretaria da
Educaçao, assessor do Sr. Murulio Hinge[. 0 convidado, cam a palavra, faz a
sua exposição e, em seguida, é questionado pelos Deputadas Dimas
Rodrigues, Alvaro AntOnio, Mauro Lobo, Paulo Piau, Rogério Correia e
George Hilton. A Deputada Maria José Haueisen, na oportunidade, tece
alguns comentários. 0 Sr. Gilberto José Rezende dos Santos também presta
alguns esclarecimentos. Encerradas as questionamentas, a Presidente
agradece a colaboracäo do Sr. Murilio Hingel e de seu assessor pelos
subsIdios prestados a Comissão e suspende a reunião par 5 minutos para
que as parlamentares possam se despedir do convidado. Antes de se retirar,
a Sr. Murulia Hingel entrega a Presidência alguns documentos. 0 Presidente
recebe a documentação e solicita a assessaria que a anexe aos autos do
pracesso. Reabertos as trabalhos, a Presidente passa a fase de discussão e
vatacãa de prapasiçOes da Comissão. 0 Deputada Rogério Correia apresenta
cinco requerimentos: a primeira, solicitando ao Secretário da Educacão cOpia
das interpelacOes judiciais encaminhadas a secretaria pelos Prefeitos
Municipais prejudicados pela não-repasse dos recursos do FUNDEF; as
demais, solicitando que sejam convidados a participar de reunião desta
Comissâo as Srs. João Heralda Lima, ex-Secretário da Fazenda; Alexandre
de Paula Dupeyrat Martins, atual Secretário da Fazenda; Marcia Tadeu
Pereira, Diretor-Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais; e Mizabel
de Abreu Machado Derzi, Procuradora-Geral do Estado. Colocados em
vatação, cada urn par sua vez, são as requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membras da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.
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Sala das ComissOes, 29 de abril de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Mauro Lobo - George Hilton - Ragéria Correia.

ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As quinze haras e dez minutos do dia vinte de abril de mil novecentas e

noventa e nave, comparecem na Sala das CamissOes as Deputadas Adelmo
Carneiro Leão, Bilac Pinto, AntOnio Andrade, Amilcar Martins e Eduardo
Daladier, membros da supracitada Camissãa. Havendo nUmera regimental, a
Presidente, Deputada Adelmo Carneira Leão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçãa de requerimenta do Deputada AntOnio Andrade,
dispensa a leitura da ata da reuniäa anterior, a qual é dada par aprovada e é
subscrita pelas membros presentes. A Presidéncia esclarece que a finalidade
da reunião é ouvir a Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, ex-
Superintendente da CEMIG, a quem convida para tomar assenta a mesa. 0
convidado, cam a palavra, faz a sua expasiçãa inicial e, em seguida, é
questionado pelos Deputados AntOnio Andrade, Bilac Pinto, Amilcar Martins,
Eduardo Daladier e Adelmo Carneiro Leão. 0 convidada faz suas
consideracOes finais e entrega ao Presidente documentação referente a sua
explanaçãa. 0 Presidente passa a fase de discussãa e votação de
propasicOes da Comissão, na qual faz a leitura de dais requerimentas do
Deputado Amilcar Martins solicitando que sejam ouvidos nesta Comissãa as
Srs. Carlos Ari Sundfeld, advogado, e José da Costa Carvalho Neta, ex-
Presidente da CEMIG. Colocadas em votaçãa, são as dais requerimentos
aprovados. 0 Presidente registra que a inteira tear desta reunião cansta nas
notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece
ao Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira pelas subsIdios prestados, agradece
a presenca dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
próxima reuniãa ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihas.

Sala das ComissOes, 28 de abril de 1999.
Adelma Carneiro Leàa, Presidente - Chico Rafael - AntOnio Andrade -

Amilcar Martins - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

TRANSPORTE, COMUNICAçAO E OBRAS PLJBLICAS
As dez horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputadas Alvaro AntOnio,
Arlen Santiago, Wanderley Avila e Dalmo Ribeiro Silva (substituinda este ao
Deputada Dinis Pinheiro, par indicacão da Lideranca do PSD), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, as Deputadas Alberta Pinto
Coelho, Ambrosia Pinto, Luiz Fernando, Edson Rezende, Dinis Pinheiro e
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Dimas Rodrigues. Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro Antonio, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovacào de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir as Srs.
Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras Piblicas, e
Antonio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG. 0 Deputado Alvaro
AntOnio, na condição de autor do requerirnento, justifica a sua iniciativa. 0
Presidente registra a presença dos Srs. JUlio César Diniz de Oliveira, Diretor
de Engenharia; FabrIcio Torres Sampaio, assessor do Diretor-Geral; Haroldo
Carlos da Costa, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral; Marcos Frade, Vice-
Diretor; Eugênio Botini, Diretor de Manutenção; e Felipe Néri, Diretor
Financeu-o, todos do DER-MG. A seguir, o Presidente passa a palavra aos
expositores, pela ordem mencionada. Os convidados fazem as suas
exposicaes ilustrando-as corn "datashow". Participam dos debates todos os
parlamentares presentes, conforrne consta nas notas taquigrâficas. Cumprida
a finalidade da reunio, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Cornissâo para a prOxirna reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das CamissOes, 28 de abril de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Wanderley

Avila.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDJNARIA DA COMJSSAO DE MElD

AMBIENTE E RECUR5OS NATURAlS
As dezoito horas do dia vinte e seis de abril de mil navecentos e noventa e

nave, comparecern no Centro de Cultura do SESI de Mariana as Deputados
Cabo Morais e Maria José Haueisen, membros da supracitada Cornissão. 0
Presidente, Deputado Cabo Morals, declara aberta a reuniào e convida a
compor a Mesa as Srs. Alberto Vieira, engenheiro forestal do Parque
Estadual do Iltacalomy, representando a Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Deputado Tilden Santiago; José Maria Teixeira
Gonçalves, representante da Carnissäo PrO-Preservaçao do PatrimOnio
HistOrico, Cultural e Artistico de Mariana; Efigênia da Natividade Fernandes,
Diretora Municipal de Cultura e Turismo; 2 0-Ten. Roberto Procácio da Silva,
Comandante do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto; Soldado Marco Antonio
Correia Viana, do 60 Pelotâo de Ouro Preto. 0 Presidente convida as
presentes a ouvir a Hirio Nacional. Ato continuo, faz suas consideraçOes
iniciais e passa a palavra aos Deputados Maria José Haueisen e Rogerio
Correia, autores do requerimento que motivou a reuniáo. A Presidéncia
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registra a presença de: José Raimundo da Silva, Prefeito Municipal de Abre-
Carnpo: Aroldo Fernandes Gornes, Prefeito Municipal de Diago de
Vasconcelas; José William, Prefeito Municipal de Teixeiras; José João de
Souza, Prefeito Municipal de Urucânia; Crovimara Batalha, Vereadora a
Câmara Municipal de Ouro Preto; Paulo Horácia Guerra, Vereador a Câmara
Municipal de Abre-Campo; Eng° José Augusta Nunes Nogueira, Prefeito do
campus universitária, representando a Reitor da Universidade Federal de
Ouro Preto - UFOP -; Luciano Miguel Santos, representante da Escola
Técnica Federal de Ouro Preto; Claudia Scliar, professor da UFOP; Arnadeu
de Oliveira Miranda, Diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Mariana; Vitto
Rocco Melillo, Secretário Municipal do Meio Ambiente de ltabirito; Pe. José
Juliâo da Silva, Pároco da ParOquia Sagrado Coracao de Jesus; Pe. Marcelo
Moreira Santiago, Vigário Episcopal da Arquidiocese de Mariana; José Games
dos Santos e Francisco de Souza Atalde, representantes do Metabase
Timbopeba; Danilo de Oliveira, representante da Samitri Mineracão; Maria de
Fatima Pádua, representante da Aiccan Alurninio do Brasil; Evandro José de
AraUjo, do IEF. A seguir, fazem usa da palavra, cada urn par sua vez, as
seguintes convidados: Alberta Vieira, José Maria Teixeira Goncalves, Efigénia
da Natividade Fernandes, Ten. Roberto Procácio da Silva, Soldado Marco
AntOnio Correira Viana e Deise Lustosa. Em seguida, passa-se a fase dos
debates, fazendo usa da palavra as Srs. Leandro Dias de Oliveira,
Superintendente Executivo Ambientalista de Itabirito, e Gaalahad Fernandes,
assessor da diretoria do IEF. Encerradas as debates, a Presidência passa
palavra aos Deputados Rageria Correia e Maria José Haueisen para as
cansideracOes finals. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca as
membros da Camissãa para a prOxirna reunião ordinária, deterrnina a
lavratura da ata e encerra os trabalhas.

Sala das ComissOes, 28 de abril de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen.

TRAMITAçAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 96/99

Cornissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputada Wanderley Avila, a prajeta de lei em epIgrafe tern
par finalidade declarar de utilidade pUblica a Loja MaçOnica Sete Trambetas
de Jericó n° 121, cam sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

A requerimento do própria autar, a prajeta foi desarquivado, nos termos do
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art. 180, § 2°, do Regimento Interno e a seguir encaminhado a esta Comissao
para serem examinados Os aspectos juridicos, constitucionais e legais,
conforme prevê o art. 102, III, "a", do mesmo diploma.

Fundamentaçao
A entidade em análise, constituIda e em funcionamento ha mais de dois

anos, tem personalidade jurIdica, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam. Constatamos, pois,
que ela atende aos requisitos constantes na Lei n o 12.972, de 27/7/98, que
disciplina o processo declaratOrio de utilidade püblica.

Conclusão
Pelo exposto, conclumos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 96/99 na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leào - Antonio JCilio - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UN 00 DO PROJ ETO DE LEI N o 124/99

Comissâo de Constituiçao e Justica
Relatôrio

De iniciativa do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n° 124/99 visa
declarar de utilidade püblica a Associaçâo Beneficente de Caridade de Minas
Gerais - ABC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A requerimento do autor, o projeto foi desarquivado, em conformidade corn
o art. 180, § 30, do Regirnento Interno.

Publicado no dia 11/3/99, vem o projeto a esta Comisso para exame
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
mencionado diploma.

Fundamentaçâo
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos indispensáveis a declaraçao de utilidade püblica de entidades, os
quals foram plenamente preenchidos, conforme atestam os docurnentos
apensos ao processo.

Corn isso, comprova-se que a mencionada entidade tern personalidade
jurIdica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idOneas e que nao recebern remuneração pelo exercIcio de suas
funçOes.

Assim sendo, não encontramos Obice a tramitação do projeto em tela.
Conclusão

Diante do exposto, concluIrnos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 124/99 na forma apresentada.
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Sala das ComissOes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leäo, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier - AntOnio JUlio.
PARECER PARATURNO UJNICO DO PROJETO DE LEI N o 159/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei n o 159/99 visa a
declarar de utilidade pUblica a entidade Desaflo Jovem Hebron, corn sede no
Municlpio de Vargem Alegre.

A requerimento do autor, o projeto foi desarquivado, em conformidade corn
o art. 180, § 21, do Regimento Interno.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, lii, "a", do mesmo diploma.

Fundarnentacão
De acordo corn o art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pUblica, deve ser ela pessoa jurIdica, ter
em sua diretoria pessoas idOneas e não remuneradas pelo exercIcio de sua
funçOes e estar em funcionamento ha rnais de dois anos.

Examinada a documentacäo juntada ao processo, constatarnos que a
instituição em tela preenche as requisitos constantes na referida tel. Dessa
forma, torna-se ela habilitada ao tItulo declaratôrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do exposto, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 159/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leâo -

AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UJNICO DO PROJETO DE LEI N o 161/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epIgrafe visa
declarar de utitidade pUblica a Comunidade Terapêutica Urn Novo Caminho,
corn sede no Municlpio de ltuiutaba.

A requerimento do autor, o projeto foi desarquivado, em conformidade com
o art. 180, § 20 , do Regimento Interno.

Publicada em 15/10/98, vem a matéria a esta Cornissão para exame
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do
aludido diploma.

Fundamentação
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A matéria e regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece as

requisitos indispensáveis a declaraçào de utilidade püblica de entidades, os
quais, no caso sob exame, foram plenarnente cumpridos, conforme comprova
a documentação apensa ao processo.

Exarninados tais docurnentos, constatamos que a referida entidade está em
funcionamento ha mais de dois anos, tern personalidade jurIdica e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebern remuneração
pelo exercIcio de suas funcöes.

Assim sendo, nâo encontrarnos Obice a trarnitaçao do projeto em tela.
Conclusäo

Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei no 161/99 na forma original.

Sala das Comissães, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelrno Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier - Antonio Julio.
PARECER PARA TURNO ILJN!CO DO PROJ ETO DE LE! N O 163/99

Corn issão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Projeto de Lei n o 163/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, pretende
declarar de utilidade püblica a Creche Cornunitária Menino Jesus, corn sede
no MunicIpio de ElOi Mendes.

Publicada em 25/3/99, vern a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentaçao
A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é forrnada por pessoas idöneas e
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Pelo exame da docurnentação que instrui o auto do processo, constata-se 0
inteiro atendimento aos ditarnes da Lei n o 12.972, de 27/7/98, que disciplina a
processo declaratOrio de utilidade pi:iblica de entidades.

Conclusâo
Diante do exposto, concluImos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lee n o 163/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio Julio - Adelrno Carneiro Leâo.
PARECER PARA TURNO CJNJCO DO PROJETO DE LE! N o 165/99

Comissào de Constituiçao e Justiça
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RelatOrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, a projeto de lei em epIgrafe tern
por objetivo declarar de utilidade püblica a Loja Maçonica Acácia Ibiaense no
2.392, corn sede no MunicIpio de Ibiá.

Publicada em 25/3/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçào
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade püblica estão enunciados no art. 10 da Lei
no 12.972, de 27/7/98, a saber: a) tenham essas entidades personalidade
jurIdica; b) estejarn em funcionamento ha mais de dois anos; c) näo sejam as
cargos de sua direçâo remunerados; e d) sejarn seus Diretores pessoas
idôneas.

Pelo exame da documentacão que instrui o auto do processo, constata-se o
inteiro atendimento a tais exigências, razão pela qual nâo vislumbramos óbice
de natureza juridica a aprovaçäo do projeto.

Conclusäo
Em face do relatado, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 165/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leâo - Eduardo Daladier - Paulo Piau - Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 217/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

0 projeta de lei em tela, do Deputado George Hilton, objetiva declarar de
utilidade publica a entidade Missâo Cristâ Restauracão, corn sede no
MunicIpio de Bela Horizonte.

Apôs ser publicada, foi a proposiçâo distribulda a esta Cornissào para ser
examinada prelirninarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo corn a Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade seja

declarada de utilidade pUblica, ela deve ser pessoa jurIdica, ter diretoria
composta por pessoas idôneas e nâa rernuneradas pelo exercicia de suas
funcOes e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Feito a exame da documentação que instrui o processo, constata-Se 0
preenchimento de tais requisitas, a que habilita a referida associaçãa ao titulo
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de utilidade pübhca.

Conclusáo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 217/99 na forma apresentada.
Sala das Comissães, 27 de abril de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Jtlio, relator - Paulo Piau - Adelmo

Carneiro Leo - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 40/99

Comisso de Adrninistração PCiblica
Relatório

De autoria do Deputado José Alves Viana, a proposição em epIgrafe visa a
autorizar a negociacâo do valor de parcelas remuneratOrias dos servidores a
que se refere a Lei n° 10.470, del 5/4/91.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/99, a proposicão foi distribulda
as comissOes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

Prelirninarmente, a Comissão de Constituiçâo e Justica ernitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Cumpre-nos, agora, o exame do mérito da proposição.
Fundamentaçao

0 objetivo da proposiçäo é permitir que o Poder Executivo faca urn acordo
corn os ex-servidores da extinta MinasCaixa absorvidos pelo Estado, para fins
de novo cálculo das parcelas remuneratOrias pagas a titulo de vantagem
pessoal garantida pela Lei n° 10.470, de 1991.

A referida lei garantiu tarn bern que sobre as referidas vantagens incidirão os
adicionais por tempo de serviço e os percentuais de reajustamento de
vencimentos concedidos ao funcionalismo, em caráter geral, correspondentes
ao respectivo simbolo do posicionarnento do servidor. No entanto, após a
sistemática adotada pelo Decreto n° 36.014, de 1994, que fixa as tabelas de
vencimentos e de soldos dos servidores pOblicos do Poder Executivo e dá
outras providéncias, aqueles servidores deixaram de perceber a vantagern
pessoal na forma em que Ihes foi assegurada.

Assim, nos termos da proposiçâo em tela, busca-se a revisão dessa
sistemática, de modo a restabelecer, desde o inicio do auferimento da
vantagem pessoal ate agosto de 1994, os critérios adotados para a sua
concessào e, posteriormente, a aplicacão dos reajustes concedidos a partir
de setembro do mesmo ano.

Nos termos da proposição, a negociação que se pretende autorizar
somente ocorrerá mediante renOncia expressa do servidor ao direito sobre o
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qual se funda a ação ajuizada e daquele que renunciar ao direito de, no
futuro, ajuizar açOes corn a mesmo fundamento.

Ressalte-se que a novo cálculo das parcelas remuneratOrias somente
produzirá efeitos para as servidores a partir da data da assinatura do acordo e
não poderá resultar em remuneracão superior a definida em lei para o cargo
de Secretário Adjunto do Estado.

Entendemos que o prosseguimento da fruicao das vantagens pelos ex-
servidores da extinta autarquia deve ser preservada, razäo pela qual
consideramos a medida oportuna e conveniente.

Finalmente, corn o objetivo de aperfeiçoar tecnicamente o art. 1° do projeto,
no tocante a incidëncia dos indices e critérios de reajustamento de que trata a
proposicão, apresentamos a Emenda n° 1.

Conclusâo
Somos, partanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 40/99 corn a Emenda

n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N o 1

D6-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redacào e acrescente-se a § 40:
"Art. 1° - Fica autorizado o cálculo do valor das parcelas remuneratórias

pagas a tItulo de vantagem pessoal e concedidas em decorrência da
aplicacão do art. 10 da Lei no 10.470, de 15 de abril de 1991, segundo as
critérios praticados ate agosto de 1994, sendo deduzido do valor apurado a
equivalente a majoracäo efetivamente ocorrida no vencimento básico do
servidor.

§ 1 0 	 ...............................................................................
§ 40 - Ao dispasto no "caput" aplicam-se as indices de reajustes concedidos

a partir de setembro de 1994.".
Sala das ComissOes, 28 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

José Alves Viana - Chico Rafael.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 75/99

Comissão de Administracâo POblica
Relatório

De autoria do Deputado Rogéria Correia, a projeta de lei em epIgrafe
acrescenta inciso ao art. 82 e dá nova redaçãa ao art. 85 da Lei n° 9.444, de
25/11/87.

Publicada em 6/3/99, foi a praposiçãa distribuida a Comissão de
Canstituicãa e Justica, que conclulu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da matéria.

Vern, agora, a projeto a esta Comissâo, para receber parecer quanta ao
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mérito, nos termos regimentals.

Fundamentaçâo
Em virtude do advento da Lei n o 8.666, de 1993, que estabelece normas

gerais relativas a licitaçoes e contratos administrativos, as quals são de
observância obrigatOria para todos os entes que compoem a Federaçao, o
nosso estatuto mineiro de licitaçöes, instituldo pela Lei n o 9.444, de 1987,
tern-se mostrado bastante defasado, razão pela qual urge que se promova
uma profunda adequaçao de seu texto, de modo a conformá-lo corn as
diretrizes federals.

As alteraçaes que a proposição em exame pretende introduzir no referido
diploma estadual incluem-se entre aquelas que se fazem necessárias, urna
vez que as disposiçoes a serem modificadas, incompatIveis corn as diretrizes
federais, deixarn margern a düvidas sobre a correta aplicação das regras
pertinentes a responsabilidade da administraçao pUblica quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
dos contratos administrativos que celebra corn terceiros. Como bern frisou a
Cornissão de Constituiçao e Justica, quando do exarne dos aspectos jurIdicos
da matéria, no caso de inadimpléncia do contratado em relação aos
mencionados encargos, segundo as regras federals, não ha transferéncia de
responsabilidade para a administraçao, salvo em relação aos encargos
previdenciários. Ademais, nossos tribunais tern entendido que o Estado tern
também responsabilidade solidária em relação aos encargos trabaihistas.

Diante disso, o projeto de lei em tela promove as adaptaçães necessárias
ao texto da Lei n° 9.444, de 1987, ao mesmo tempo em que resguarda os
interesses da adrninistração, de maneira a evitar os constantes prejuIzos que
vern sofrendo diante da iriadimpléncia de seus contratados. Para tanto, a
proposição contém medidas que visam a intensificar a fiscalização estatal
sobre a execução dos contratos, prevendo, ate mesmo, a responsabilizaçao
dos agentes fiscais no caso de omissão ou de descumprimento das suas
atribuiçães.

Além disso, a proposição condiciona o pagamento das faturas pelo Estado
a comprovação, por parte do contratado, da quitação de seus débitos
trabaihistas, soclais e previdenciários.

Ora, não ha dUvida de que a proposta é meritOria, pois, ao se intensificar a
fiscalização, certamente se reduzirão as inadimpléncias contratuais em
relação a esses encargos. Além do rnais, a medida revela grande alcance
social, uma vez que beneficia Os trabaihadores encarregados da execucão de
servicos ou obras contratados, Os quais SO Os rnaiores prejudicados corn a
inadimplência de seus patröes.
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Dessa forma, o projeto de lei em apreço mostra-se conveniente e oportuno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei n° 75/99
na forma proposta.

Sala das Comissães, 28 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Alves Viana, relator - Chico

Rafael - Sebastiäo Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 88/99

Comissão de Administração Püblica
Relatôrio

O projeto de lei em tela, do Deputado Hely TarqüInio, tern corno objetivo
instituir o parcelamento do pagamento de multas de trânsito relativas a
infracöes cometidas no Estado antes da vigéncia da Lei Federal n o 9.503, de
23/9/97.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/2/99, foi a proposiçâo distribulda
a Cornissão de Constituicäo e Justiça, que ernitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, para atender ao que dispöe o art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno, vern o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fu ndarnentacão
Ha no Estado considerável nümero de multas a se receberem decorrentes

de infracoes de trânsito cometidas antes da vigência da Lei Federal n° 9.503,
de 23/9/97 (novo Código de Trânsito Brasileiro). Essa pendência acaba por
prejudicar não sO o recebimento das multas aplicadas por forca da nova lei
como também o do IPVA, visto que o recoihimento de urn depende da
quitação do outro.

A medida sugerida pela proposicão é oportuna, pois possibilitará aqueles
que estão em débito, e por essa razão não procedern ao recoihirnento do
PVA apOs a vigéncia do novo Codigo nern das novas multas aplicadas, a
possibilidade de quitá-lo.

Entretanto, corno o projeto não estipula correção rnonetária para as débitos,
a fim de corrigir tal ornissão, que poderia ensejar urn benefIcio exagerado
para a devedor, apresentamos a Ernenda n o 1, que tern o objetivo de atualizar
o valor do débito.

O indexador utilizado para parcelamerito ( 30 do art. 1 0) está em desuso,
devendo ser substituldo por outro, no caso, a UFIR, que é o mais apropriado
para a correcão de créditos pertencentes ao erario. Essa correção de ordern
técnica está sendo efetivada pela Emenda n° 2.



I
906

Outro item que levanta dUvida diz respeito a operacionalizaçao do
parcelamento. Qual Orgão, por exemplo, é o mais indicado para receber o
requerimento do interessado? 0 DETRAN-MG ou a Secretaria da Fazenda?
Para solucionar tais dUvidas, entendemos prudente deixar a cargo do Poder
Executivo disciplinar as questöes por meio de regulamento próprio. Assim
sendo, apresentamos a Emenda n o 3, também na conclusäo do parecer.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovaçâo, em 10 turno, do Projeto

de Lei no 88/99, acrescido das emendas a seguir apresentadas.
EMENDA N O 1

D6-se ao § 20 do art. 1 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 1°- .........................................................................
§ 20 - Ao apresentar o requerimento, o interessado comprovará o

recolhimento de, no minirno, vinte por cento do total do débito, devidamente
atualizado pela Unidade Fiscal de Referenda - UFIR.".

EMENDA N O 2
Substitua-se no § 3 1 do art. 100 indice "UPFMGs" por "Unidade Fiscal de

Referência - UF!R".
EMENDA N o 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Esta let será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de

sessenta dias contados da sua publicaçào.".
Sala das CornissOes, 28 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Alves Viana, relator - Chico

Rafael - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 120/99

Comissäo de Adrninistraçao PUblica
Relatório

Desarquivado nos termos do art. 180, § 30, do Regirnento Interno, o projeto
de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, reabre o
prazo para a inscriçào no Programa de Desligarnento Voluntário, instituldo
pela Lei no 12.280, de 1°/8/96, e dá outras providências.

Publicada em 11/3/99, a proposiçâo foi distribulda a Cornissão de
Constituiçâo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Agora, a projeto vern a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em exarne propöe a reabertura do prazo para a inscrição de
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servidor estadual no Programa de Desligamento Voluntário.

A reabertura do Programa de Desligamento Voluntário instituido pela Lei no
12.280, de 1996, tido como urn dos mecanismos eficazes para a reduçâo de
despesas corn pessoal no Estado, mostra-se oportuna diante da
peculiaridade do momenta politico-econOmico ora vivenciado pela
comunidade mineira, que está a exigir a disponibilidade de recursos
flnanceiros para serem aplicados em politicas püblicas de caráter prioritário.

A conveniência e a oportunidade do projeto também despontam da
possibilidade que ele descortina para as servidores pUblicos que agora
queiram aderir ao Programa.

Tendo por meta a redução de gastos pCiblicos corn pessoal, a proposiçâo
configura opcão a demissào de servidores, medida não desejada, em razâo
do agravamento do quadra de desemprego que ela acarretaria, se
implementada.

Nesse passo, a iniciativa proposta permitirá ao Governo reduzir sua
despesa corn pessoal sern contribuir para o incremento do nUmera de
desempregados no Estado. Dessa perspectiva, o projeto preserva a interesse
pUblico, coaduna-se corn a peculiaridade do momento politico-econOmico
atual e permite aos servidores estaduais a usufruto do direito de manifestar a
sua vontade de permanecer no serviço ou de se desligar dele sem correr o
risco do pleno desernprego.

Cumpre ressaltar que a projeto merece ser aperfeiçoado no que tange a
dois aspectos em especial. 0 prirneiro deles diz respeito a classe dos
servidores do Quadro do Magistério, injustamente excluIdos do Programa de
Desligamenta Voluntário. 0 segundo aspecto se refere a forma de quitacão
de possiveis débitos do seMdor perante a adrninistracäo pUblica. Quanta a
essa questao, deveria ser cogitada a possibilidade da quitacâo quando do
recebirnento da indenizacäo ao lado da possibilidade do pagamento prévio.

Corn o objetivo de carrigir as omissöes apontadas, foram sugeridas pela
Deputado Dalrno Ribeiro Silva as Propostas de Emenda n

o
s 1 e 2 ao projeto

em estudo, as quais, acatadas por este relator, passam a integrar o presente
parecer.

Conclusäo
Em face do exposta, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 120/99

corn as Emendas n
o
s 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDAN°1
' 	 Acrescente-se onde convier:

"Art . .... - 0 art. 2° da Lei no 12.280, de 31 de julho de 1996, fica acrescida
do seguinte § 2 0 , transformando-se a parágrafo Unico em § 1°:
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'Art 20 -. 	
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§ 21 - 0 servidor integrante do Quadro de Magistério, na situação de
excedente, na escola ou na localidade, ou em adjunçào, em decorréncia de
rnunicipalizaçao, poderá inscrever-se, nos termos do "caput" deste artigo, e
ter deferido seu requerimento, se atendidas as demais condiçOes
estabelecidas nesta lei.'.".

EMENDA N o 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 parágrafo ünico do art. 4 0 da Lei no 12.280, de 31 de julho de

1996, passa a vigorar corn a seguinte redaçâo:
'Art. 4 0 - .........
Parágrafo Unico: - Nos casos previstos no "caput" deste artigo, o servidor

deverá formalizar sua preferéncia sobre a quitação prévia dos valores
devidos, juntando ao requerirnento docurnento que a comprove, ou sobre o
desconto dos referidos valores quando do pagamento da compensaçao
indenizatOrja prevista no art. 7 0 desta lei.'.".

Sala das Comissöes, 28 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - José Alves

Viana - Sebastiäo Navarro Vieira - Chico Rafael.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 143/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto em análise institui meia-
entrada para idosos em locais que menciona.

Na Comissão de Constituiçao e Justiça houve perda de prazo, vindo agora
o projeto a esta Comissâo para, regi mental mente, receber parecer.

Fundamentaçao
Conforme se encontra na justificaçâo do projeto, cabe ao Estado promover

açöes que visem a dignidade e ao bem-estar dos idosos. A medida proposta
viabiliza a participacão desse segmento em eventos culturais e recreativos. A
meia-entr-ada é, sern dUvida, urn meio de favorecer a vida social dos idosos,
facilitando-Ihes a convivência e a integração corn outras geraçães. Como todo
ser humano, o idoso tern o direito de viver a plenitude da vida, e no a
expectativa de morte. Acrescente-se que, a partir do ano 2000, terernos urn
aumento significativo do nUmero de idosos no Brasil e, certamente, em Minas
Gerais. E importante que se criern condiçoes para a melhoria de sua
qualidade de vida.

Cumpre lernbrar, entretanto, que alguns espetáculos oferecem preços
promocionais para determinadas classes ou em determinados horários. Exigir
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que a meia-entrada corresponda a metade do valor de preços prornocionais
pode desestimular tais promoçães. Por essa razâo, apresentamos, ao final,
emenda que suprirne o § 1 1 do art. 21.

Conclusâo
Ern face do exposto, conclulmos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

143/99 no 10 turno, corn a Ernenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA NO 1

Suprima-se o § 1 1 do art. 2 1, renumerando-se Os demais.
Sala das Corn issöes, 28 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator - Marcelo Gonçalves -

Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.
.PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 194/99

Comissäo de Adrninistraçäo PUblica
RelatOrio

Por meio da Mensagem no 16/99, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa Legislativa o projeto de lei em epigrafe, que dispoe sobre a criacào
da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do Cerimonial e dá
outras providências.

Publicada em 1 1/4/99, a proposiçâo foi distribulda as cornissöes
competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Prelim inarmente, a Cornissão de Constituiçäo e Justica emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cumpre agora a esta Comissão o exarne do mérito da proposiçäo,
fundamentada nos termos que se seguem.

Fundamentaçäo
A proposição tern por escopo a criação da Assessoria Especial para

Assuntos Internacionais e do Cerimonial, subordinada diretamente ao
Governador do Estado, corn a finalidade de assessorar o Chefe do Executivo
na formulaçäo e implementação da polItica de relacöes internacionais, de
coordenar o processo de captacao de recursos externos para financiamento
de projetos governamentais, bern como de orientar, coordenar e promover as
atividades de cerimonial nos contatos governamentais corn autoridades
nacionais e estrangeiras.

Para o curnprirnento das finalidades destacadas, a proposiçäo cria, no
Quadro Especial de Pessoaf da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicaçao Social, quatro cargos de Assessor de Assuntos Internacionais I,
código MG-48, simbolo AI-01, e dois cargos de Assessor de Assuntos
Internacionais II, cOdigo MG-49, sirnbolo Al-02, corn as respectivas
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remuneraçães, previstas na Lei n o 11.728, de 1994, e transforma a cargo de
Secretário-Geral do Governador, sImbolo 9281, pertencente ao referido
Quadro, em cargo de Assessor Especial de Assuntos Internacionais e do
Cerimonial , codigo MG-50, ficando mantida a mesma remuneração.

Ressalte-se que, em face da criação dos cargos mencionados, ficam
instituldas as classes correspondentes, que passarao a compor o Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão, de que trata o Decreto no
37.711, de 1994, conforme dispoe a art. 7 0 da proposição.

A proposicão estabelece, ainda, que caberá a Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social oferecer a Assessoria o suporte necessário,
no que se refere a recursos hurnanos, administrativos, materials,
orçamentários e financeiros.

A criaçâo de Orgãos e cargos para o desempenho de atividades da
Administração PUblica depende do poder discricionário da autoridade
campetente e se fará corn a obediência de critérios politico-administrativos de
oportunidade e conveniência, corn vistas ao interesse piblico.

No tocante a fixaçao da remuneração dos cargos de que trata a proposição,
cumpre-nos ressaltar que o Chefe do Executivo segue a sistemática adotada
para as cargos de pravimento em comissão, de acordo corn a natureza e a
complexidade do cargo, os quals são destinados, por forca de disposição
constitucional, apenas as atribuiçOes de direção, chefia e assessaramento.

Diante dos desafios que a globalizaçao nos apresenta no momenta atual,
recanhecemos a necessidade de se estabelecerem novas objetivos para a
gestâo de polIticas pUblicas, notadamente na area de atuacão da Secretaria
de Estado da Casa Civil e Comunicacão Social.

E importante observar, tendo em vista as dificuldades do erário estadual,
que a medida consubstanciada na proposicãa terá pequeno reflexo na
despesa de pessoal, urna vez que serão extintos sete cargos pertencentes ao
Quadro de Pessoal citado, resultando em campensação financeira na folha de
pagamento.

Pelas razöes aduzidas, reconhecemos a relevãncia e a oportunidade da
proposição em exame.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n o 194/99 na forma

original.
Sala das Comissöes, 28 de abril de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Arlen Santiago - José Alves Viana - Sebastião Navarro Vieira.
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