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BELO HORIZONTE, T ERÇA-FEIRA , 2 DE JULHO DE 1996

ATA

ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE JUNHO DE 1996

Presdércia ao Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 14 Fase: Ata - Correspondência: Oficios,
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projeto
ae Le rg 889/96 - Comunicações: Comunicações do Deputado
Simão Pedro Toledo. das Comissões de Agropecuária, de Meio
Ambiente e de Saúde e Ação Social e da Comissão Especial
para Averiguar e Propor Soluções urgentes para o
Equacionamento dos Problemas Que Atingem os Municipios do
Médio Jequitinhonha. em Virtude da Seca Que Assola a Região
- 2a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.

Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas -

ENCERRAMENTO.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêrnolo Aloise - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Francisco Ramalho -
Gerado Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hey
Targuinio - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - Marcelo Gonçalves -
Maria Olivia - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Romeu Oueiroz - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópia -

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a 'eunião. Sob a pr ot eção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
ca ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

- O Deputado João Leite, 2q-Secretãro "ad hoc', procede à
leitura da ata ca reunião an:erior. Que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Péricles Ferreira, 1Q-Secretário "ad rioc", lê

a seguinte correspondência: -
OF 1 CI OS

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem à Associação
Comercia' de Juiz de Fora.
Do Sr. Carlos Geraldo Valadares, Prefeito Municipal de
Abaeté. solicitando a aprovação dos projetos de lei que



criam o Conselho e o Fundo Estadual de Assistência Social
(- Anexe-se aos Projetos de Lei ngs 816 e 819/96.)
Do Sr. Jerônimo Donizete da Silva, Presidente da Associação

dos Municípios da Microrregião do Baixo Vale do Rio Grande -
AMBAV -, informando Que o Sr. Marco Aurélio Rodrigues
Ferreira foi nomeado Secretário Executivo da AMBAV na XIX
Assembléia Geral Ordinária da Associação.
Do Sr. Markus Wilke, Diretor-Geral do Tribunal de Contas do

Estado, agradecendo as informações recebidas sobre o sistema
Assembléia "Cri Line'

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração, informando, sobre a doação do imóvel objeto
do Projeto de Lei ng 749/96, que está aguardando
manifestação da Secretaria da Educação. (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei ng 749/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do

Governador, enviando informações sobre a distribuição do
ICMS aos municípios mineiros. (- As Comissões de Assuntos
Municipais e de F iscalização Financeira.)
Da Sra. Maria Luiza Vianna Pessoa de Mendonça, Juiza
Federal, informando que foram publicados, rio "Diário cia
Justiça" de 10/5/96 e de 13/6/96, respectivamente, o
regulamento e o edital de abertura do V Concurso Público
para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto da 1
Região.
Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da
Fundação Nacional de Saúde, enviando a documentação
referente a convênio firmado entre essa Fundação e a
Secretaria de Saúde. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.)
Da Sra. Maria Eliana Novaes, Diretora da Superintendência

de Organização do Atendimento Escolar da Secretaria de
Educação, encaminhando informações sobre a implantação do
ensino médio e a construção de salas na Escola Estadual
Armênio Veloso, no Município de Montes Claros. (- Anexe-se
ao Requerimento ng 1 .078/96. )
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro. Diretor Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
a respeito do Projeto de Lei ng 751/96, que está aguardando
pronunciamento da Secretaria da Educação. 1- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei rig 751/96.i
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro. Diretor Superintendente

de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando,
a respeito do Projeto de Lei ng 758/96, que está aguardando
pronunciamento da Secretaria da Educação. (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei ng 758/96.)
Da Sra. Ione Vilano Gomes, em nome dos funcionários da 12

SRE. de Divinápolis, solicitando a aprovação da Emenda ng 5
ao Projeto de Lei nQ 624/95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
ng 624/95.)
Do Sr. Angelo Barbosa Monteiro Machado, Presidente da
Fundação Biodiversitas, encaminhando a "Lista de Espécies
Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado oe Minas Gerais".



kw'
Da Sra. Sara Ávila de Oliveira. Diretora da Escola

Guignard. agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem aos 221 anos da PMMG.
Do Pe. DemósteneS César Mota. Subsecretário Regional da

Comissão Pastora l da Terra, agradecendo o convite para
partici par das reuniões pre paratórias oc fórum técnico sobre

reforma agrária.
TELEGRAMAS

Do Sr. José Arnaldo Villarra"m, Prefeito Municipal de
Campanha, agradecendo o COnVIte para participar da reunião
de audiência pública realizada em Lavras.
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconceilos, Diretor-Geral
do DER-MG, agradecendo o convite para participar da reunião
especial em homenagem aos 221 anos da PMMG
Da Sra. Tânia Arantes, Secretária Municipal de Governo de
Juiz de Fora, agradecendo o convite para participar da
reunião das regiões da Mata, do Jequitinhonha, do Mucuri e
do Rio Doce.
Da Sra. Maria Luiza Silva Lima, funcionária pública do
Município de Três Marias, manifestando ser contra a
aprovação do Projeto de Lei ng 813/96. (— Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 813/96.
Dos Srs. Carlos Adolfo Pereira e Sebastião Teotônio
Rezende. dos Municípios de Juiz de Fora e Uberaba,
respectivamente, solicitando cueesta Casa, que realizou
reunião especial em homenagem  memória do Dr. Oswaldo
Costa, transmita à família deste os seus cumprimentos.

CARTOES
Dos Srs. Jaime Martins e Fernando Alberto Diniz, Deputados
Federais; AlySson Paulineili. Secretário de Agricultura:
Silvio Mitre, Secretário da Habitação, e Fábio Eugênio
Ferreira Lima. Secretário Adjunto da Habitação, agradecendo
o convite para a reunião especial em homenagem à PMMG.
Do Sr. Tomaz Aroido da Mota Santos, Reitor da UFMG,

agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem
ao Dr. José Maria Alkmlm.

2	Do Cei . Luiz Márcio Cúrcio. Comandante do Primeiro Comando
Regional ce Policiamento da PMMG. cumprimentando este
Legislativo pela homenagem prestada à PMMG.
Do Sr. Marco Antônio Surette. Vereador à Câmara Municipal

• de Belo Horizonte, cump'imentanco a Casa pela homenagem ao
Prof. Oswaldo Gonçalves Costa.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1 Fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI Ng 889/96

Suprime dispositivos da Lei ng 2.032, de 22 de dezembro de
1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:o
Art. 1Q - Ficam Suprimidos OS itens 3.4 e 8.1.2 da tabela
"O', a que se refere o art. 115 (Ia Lei ng 6.763. de 26 de



dezembro de 1975. com a redação da Lei ng 12.032, de 21 de
dezembro de 1995.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Leonidio Bouças
Justificação: O presente instrumento busca prestar um

grande serviço à comunidade, isentando de taxa o cidadão que
necessitar de uma 2a via da carteira de identidade ou de
habilitação.
A emissão desses documentos se faz após Consulta dos dados

já cadastrados no órgão de segurança.
Os custos desse cadastramento já foram cobertos pelo
pagamento feito anteriormente pelo usuário ao requerer a la
via do documento.
Assim, não se justifica a cobrança da mesma taxa, por

ocasião da emissão de 2a via dos referidos documentos, a
qual dependerá apenas de mera consulta aos dados já
constantes no cadastro.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

COMUPJI CAÇÔES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Simão Pedro Toledo, das Comissões de Agropecuária, de Meio
Ambiente e de Saúde e Ação Social e da Comissão Especial
para Averiguar e Propor Soluções Urgentes para o
Equacionamento dos Problemas Que Atingem os Municípios do
Médio Jequitinhonha. em Virtude da Seca Que Assola a Região.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a 1
Fase, a Presidência passa à 2a Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e os pronunciamentos
de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião Ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
- As palavras Co Sr. Presidente foram publicadas na edição

anterior.
Leitura de Comuni cações Apresentadas

- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Simão
Pedro Toledo - falecimento de Aguinaldo Campos Diniz. em
Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.): pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 36a Reunião Ordinária, do
Projeto de ..ei nQ 735/96. do Deputado Wancerley Avila, e do
Requerimento ng 1.344/96, do Deputado Paulo Piau; pela
Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na reunião ordinária
de 26/6/96, do Re

q
uerimento ng 1.507/96, do Deputado

Bonifácio Mourão; pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 44,à Reunião, dos Projetos de Lei ns 512/95,
do Deputado Durval Angelo; 767/96, do De putado Hely
Tarquinio; 772/96, do Deputado Ivair Nogueira; 737/96, do
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Deputado José Henrique; 759/96, do Deputado Marcos Helénio,
e 769/96. do Deputado Rêmolo Aloise; e dos Requerimentos flQS
1.508, 1.509 e 1.512/96, desta Comissão: e pela Comissão
Especial para Averiguar e Propor Soluções Urgentes para o
Equacionamento dos Problemas Que Atingem os Municípios do
Médio Jequitinhonha. em Virtude da Seca Que Assola a Região
- conclusão dos seus trabalhos e encaminflamento do relatório
final. (Ciente. Publique-se.).
- O teor do relatório é o seguinte:
RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVERIGUAR E PROPOR

SOLUÇÕES URGENTES PARA O EQUACIONAMENTO DOS PROBLEMAS QUE
ATINGEM OS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA, EM VIRTUDE DA

SECA QUE ASSOLA A REGIÃO
- int"oaLÇão

A Comissão Especial para estudar e propor soluções para Os
problemas que atingem os municípios do Médio Jequitinhonha,
em decorrência da seca, foi criada a partir de requerimento
ao Deputado Carlos Murta, aprovado na reunião ordinária de
23/3/96, conforme o disposto no parágrafo único do art. 12
do Regimento Interno. A Comissão dispôs, inicialmente, de um
prazo ae 60 dias para realizar seus trabalhos.
Para compor a Comissão, foram designados como titulares os
Deputados Clêuber Carneiro, Ivo Josê, Geraldo Rezende.
Carlos Murta e Kenil Kumaira e como suplentes, os Deputados
Djalma Diniz, Marcos Helênio, Simão Pedro Toledo. Antônio
Andrade e Dimas Rodrigues.
A primeira reunião da Comissão foi realizada em 24/4/96,
com a finalidade de eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
designar o relator e programar os trabalhos necessários para
se atingirem os objetivos propostos. Foi eleito Presidente o
Deputado Clêuber Carneiro e Vice-Presidente, o Deputado Ivo
José. Posteriormente, foi designado como relator o Deputado
Geraldo Rezende. Ficou estabelecido que a Comissão se
reuniria às terças-feiras, às 10h30min.
Nos dias 22/5/96 e 23/5/96. a Comissão visitou, no Médio
Jequitinhonha, as cidades de Coronel Murta, Virgem da Lapa,
Ar açual e Pedra Azul. Nas três primeiras, realizou encontros
com lideres comunitários locais. Vereadores e p refeitos e.
em Pedra Azul, participou de audiência pública com as
lideranças políticas e populares dessa parte do vale do
Jequit intonha.
Posteriormente. constatada a necessidade de serem ouvidos

diversos dirigentes de órgãos e empresas ligados á solução
dos problemas causados pela seca no Nordeste de Minas
Gerais, o Deputado Carlos Murta apresentou requerimento,
aprovado pela Comissão na reunião ordinária de 11/6/96, em
que solicitava a prorrogação, por 30 dias, do prazo de
conclusão dos trabalhos.
II - Discussão do problema
1 - Histórico
Á ocupação do vale do Jequitinhonna teve início nas
caceceiras do rio, na região de Diamantina e Serro, com o
garimpo de diamante e ouro. A essa atividade, até hoje
existente, ajuntou-se, a partir de meados do século XX. a
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miner ação em larga escala, praticada por empresas de grande
porte, com o uso de equipamentos pesados, como a famosa
draga Chica da Silva, capazes de remover milhares de metros
cúbicos de cascalho do fundo do rio Jequitinhonha.
Para impedir a instalação de rotas de Contrabando dos
minerais produzidos no Alto Jequitinhonha, a Coroa
portuguesa tratou de dificultar a ocupação do médio vale do
rio, na tentativa de manter isolada e controlada a área
produtiva. Dessa forma, o médio vale só veio a ser ocupado a
partir do século XIX. por meio da pecuária extensiva e da
orodução agrícola de subsistência, que, junto com a produção
mineral, constituem a base de sua economia até os dias de
hoje.
Assim, as principais atividades econômicas do vale do

Jequitinhonha caracterizam-se como intervenções humanas de
alto potencial de degradação ambienta]: por um lado, as
atividades de garimpo e mineração, a revolver topos de
serras, encostas de vales e leitos de rios, gerando focos de
erosão e a destruição das margens e dos fundos dos corpos de
agua; por outro lado, a pecuária extensiva, com a expansão
das pastagens em substituição à vegetação nativa. Esse
processo agravou-se ainda mais com o incremento da demanda
de carvão vegetal por parte da siderurgia mineira. Grandes
áreas de matas nativas ou cerrados foram derrubadas e. em
muitos casos, substituídas por imensas p lantações de
eucaliptos ou "pinus".
Nesse contexto, pode-se afirmar que os problemas atuais do
vale do Jequitinhonha têm Origem na própria ocupação da
região, feita sem a ação do Estado como fator ordenador e
promotor do desenvolvimento sustentável. Isso pode ser
comprovado ao se examinarem os principais parâmetros físicos
e socioeconômicos que caracterizam a região, a seguir
descritos.
- O clima é marcado por pluviosidade elevada nas cabeceiras

e no Baixo Jequitinhonha, na faixa litorânea do Estado da
Bahia, e por indices baixos no trecho médio da bacia, de
Terra Branca a Salto da Divisa. As chuvas são irregulares, e
a estação seca dura, normalmente, mais de seis meses por
ano. O déficit hidrico, no trecho critico da bacia, é muito
acentuado nesse período do ano.
- As águas superficiais, outrora abundantes nos leitos dos
principais rios, têm demonstrado tendência a vazões
decrescentes. Em decorrência da repetição de índices de
Pluviosidade média anual inferiores aos valores médios
históricos, aliada à supressão da cobertura vegetal,
diversos rios secundários passaram de perenes a
intermitentes, como é o caso do rio São Francisco, em André
Fernandes e Pedra Azul
- As águas subterrâneas constituem mananciais de pequeno
porte e importância restrita. Em alguns locais, elas têm
caracteristicas salobras, o que restringe seu uso. E
importante observar que mais de 40% dos poços tubulares
perfurados no Médio Jequitinhonha são de baixa vazão ou
secos.
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- O abastecimento público de água, ainda que atinja a todas
as sedes de município, é altamente problemático e
deficitário em muitas delas. Nas vilas e nas comunidades da
zona rural, a situação é de total insuficiência de água. A
mudança de regime ae vários afluentes ao rio Jequitinhonha
vem agravando esse quadro.
- A coleta e a disposição inadequada do lixo urbano e
rural, bem como a inex'stência de esgotos sanitários nos
aglomerados urbanos, muito têm contribuido para a degradação
da qualidade das águas, devido ao lançamento inapropriado
desses poluentes nas margens ou nos leitos dos corpos de
água.
- A rede de ensino é precária nos três níveis de

escolaridade. As taxas de analfabetismo, repetência e evasão
escolar são elevadas.
- As condições de saúde da população são marcadas pela

forte presença de doenças típicas das áreas
subdesenvolvidas, e o atendimento médico-hospitalar è
dificultado pela carência ae recursos humanos e físicos.
- O transporte regional é calcado numa malha rodoviária
predominantemente constituída por estradas de terra com
conservação precária, interligada a alguns poucos eixos
rodoviários asfaltados.
- Apesar de possuir bom potencial hidrelétrico inexplorado
(2.560 mW), o fornecimento de energia elétrica no vale é
deficiente, o que tem inibido fortemente a economia local.
principalmente no que se refere à irrigação, tanto pela
falta de energia como pela ausência dos reservatórios das
hidrelétricas. que poderiam aumentar a disponibilidade
h i dr i ca.
Em decorrência dessa conjunção de fatores, as áreas
irrigadas diminuíram nos últimos quinze anos de 22.000ha
para 16.000ha, e a pecuára viu a redução de mais de 50% dos
rebanhos bovinos nos últimos 5 anos.
São esses os elementos que veremos confirmados nos
depoimentos seguintes, colhidos durante visita desta
Comissão ao Médio Jequitinnonha e em Belo Horizonte.
2. Visita à região
A visita á região do Médio Jequitinhonha ocorreu na data
fixada e teve a duração prevista pela Comissão. Após as
reuniões preparatórias em Belo Horizonte, os Deputados se
deslocaram até os Municípios de Coronel Murta. Virgem da
Lapa, Araçuai e Pedra Azul. nos dias 22 e 23/5/96, para
verificar, "in loco'. os problemas causados pela seca.
Durante a visita, foram feitos contactos com lideres
comunitários, dirigentes de órgãos e empresas públicas com
atuação na área atingida. Vereadores e P'efeitos Municipais.
Em Pedra Azul, foi realzaca audiência pública aa Comissão
Especial, com a presença de aproximadamente 400 pessoas e de
autoridades representantes dos Municípios de Medina.
Comercinho. André Fernandes. Itaobirn, Cachoeira do Pajeú e
Francisco Badaró - cujo Prefeito Municipal, Edson Honorato
Figueiró. é Presidente da AMEJE.



Participaram da visita os Deputados Cléuber Carneiro,
Geraldo Rezende, Maria José Haueisen e Carlos Murta.
A Comissão seguiu roteiro previamente estabelecido, a

seguir explicitado.
Dia 22/5/96
Reunião em Coronel Murta
Estando presentes Vereadores e lideres dos Distritos de
Freire Cardoso e Barra de Salinas e das comunidades de
Lorena, São José, Lagoa Nova, Morro Redondo, Lagoa Seca e
Bairro Maria da Glória, o Prefeito Municipal de Coronel
Murta, Sr, Inácio Murta, fez o seguinte relato dos problemas
causados pela seca nesse município:
- No Distrito de Freire Cardoso. a COPASA-MG perfurou dois

POÇOS tubulares que deram vazão muito baixa e estão sem
equipamentos de produção. A solução para esse distrito é a
construção de uma pequena barragem, já Que os poços no local
são de pequena vazão.
- Na comunidade de São José. o córrego, que era perene, já

secou. A solução, também, é fazer barramento.
- Em Morro Redondo e Lagoa Seca, cerca de 70 famílias estão

sem água. A COPASA-MG abriu poço com vazão de 2.700 litros
por hora, que está sem equipamento. Os moradores das
comunidades de São José-Alagadiço estão levando o gado para
beber a mais de 2km de distância. Pedem a instalação de
lapidação para pedras Coradas e de moinho para feldspato.
Pleiteiam, ainda, a cessão de 20 horas de trator por
proprietário rural, para construção de pequenos barramentos.
- Na comunidade de Lorena, onde vivem 350 moradores, apenas

os 30% que moram a jusante da barragem da COPASA-MG recebem
água em suas casas. O restante está desassistido.
Todos os representantes de Coronel Murta ressaltaram a
necessidade de um hospital no município. Por outro lado.
foram enfáticos ao afirmar que o rio Jequitinhonha está
secando, em decorrência da ação predatória dos garimpos em
seu alto curso. As dragas provocam o assoreamento, envenenam
e tornam barrentas as águas e as contaminam com todas as
espécies de verminoses. O Prefeito informou que o rebanho
bovino foi reduzido de 50 mil para 15 mil cabeças.
Reunião em Virgem da Lapa
Estando presentes o Prefeito Municipal, o Presidente da
Câmara. Vereadores, lideres comunitários e o Pe. Manoel da
Silva, foram apresentados relatos Que indicam estarem os
maiores problemas de Virgem da Lapa na zona rural. A sede
municipal está sendo razoavelmente abastecida pela COPASA-
MG, mas nas comunidades há urna carência muito grande,
faltando água até para beber.
Os poços tubulares perfurados no município estão, em geral,

secos, e, em todos os córregos, a água já parou de correr.
Apenas o rio Salinas ainda tem água.
Os pleitos formulados têm por objetivo a inclusão do
município no programa PAPP e a construção de barragens de
pequeno porte nas grotas e pequenos córregos, e de maior
porte nos rios Vacaria e Araçuai.
Reunião em Araçuaí
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Estando presentes o Presidente da Câmara. Vereadores,
lideres comunitários, representantes de órgãos e empresas
públicas e representante do Município de Itinga,
a presentaram-se relatos Que dão conta da situação caótica
reinante em Araçual. O rebanho bovino foi drasticamente
reduzido, e não há como produzir alimentos, em decorrência
da falta de água.
Existem no municipio mais de 300 equi pamentos de irrigação
paralisados em virtude do alto custo da energia e da
escassez de água.
As soluções apresentadas indicam a necessidade de se
incluir o vaie do Jequitinrtonha na área de atuação da
SUDENE, a imediata ativação do programa PAPP, a perfuração
de poços tubulares como medida emergencial e a construção de
pe

q
uenos parramentos. Os representantes pleiteiarr, ainda, a

paralisação imediata dos garimpos com aragagem no leito ao
rio Jequitinhonha e a recuperação das suas matas ciliares.
Solicitam o estabelecimento de tarifa es pecial para OS
irrigantes do vale, a instalação de um centro ae pesquisa
agrícola da EPAMIG e a criação de um distrito da COPASA-MG
em Araçuai, tornando esse município independente de
AI rnenara -
Grande relevância foi dada á implantação ae uma
universidade em Araçuai. como extensão da UNIMONTES, com o
aproveitamento de instalações físicas já existentes.
O representante da Comissão da Pastoral ca Terra - CPT -
solicitou que, quando da construção da barragem de Irapé,
seja dada especial atenção aos atingidos pelas águas do
barramento. de forma Que suas terras e berfeitorias sejam
indenizadas de maneira justa.
O representante de Itinga cobrou a construção de um pequeno
barramento, já projetado, para o córrego Seco.
Audiência pública em Pedra Azul
NO dia 22/5/96, promoveu-se uma audiência pública na cidade
de Pedra Azul, com a presença de Prefeitos Municipais.
Vereadores e outras l ideranças locais, para se debaterem,
juntamente com a população envolvida, as questões que
motivaram a instalação desta Comissão Especial.
Após as palavras iniciais do Presidente. Deputado Clêuber
Carnei'o, e do Depuaao Carlos Murta, autor do requerimento
Que ensejou a constituição ca Comissão, tiveram inicio os
depoimentos dos demais convidados.
O Prefeito Municipal de Pedra Azul. Sr. Eduardo Tomich,
ressaltou a necessidade de se construir a barragem do
córrego Soberbo como solução para o grave problema de
abastecimento de água no município. Declarou que Pedra Azul
corno segundo maior produtor de grafite do mundo, pode ser
considerado um município rico, se comparado aos Outros ao
vale do Jequitinhonha, mas que o descaso das autoridades
federais e estaduais o tem levado a uma situação de
calamidade, culminando com a falta de água na cidade, até
mesmo para as necessidades básicas.
A seguir, o Prefeito Municipal de Francisco Badaró e

Presidente aa Associação dos Municípios do Médio
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Jequitinhonha, Sr. Édson Honorato Figueirõ, manifestou
solidariedade com o Prefeito de Pedra Azul e conclamou as
lideranças presentes a fim de organizarem as reivindicações
a serem levadas ao Governo do Estado, de forma a evitar a
dispersão das ações em prol das soluções para os problemas
do vale do Jequitinhonha, que, a seu ver, devem ser
conjuntas e não isoladas.
O representante da COPASA-MG na reunião, Sr. Cristóvão
Santo Quaresma, provocado por intervenção do Sr. João
Geraldo Leite, fez breve explanação sobre a atuação da
empresa em Pedra Azul. Informou que a situação dos
mananciais ca região é critica, pois os recursos hidricos
estão se esgotando, o que aumenta os custos de operação.
Afirmou que a COPASA-MG vem programando atender á população
de forma emergencial, por meio ce carros-pipas e de poços
artesianos, mas que a solução definitiva é onerosa e que
seria preciso a companhia por ele representada agir em
parceria para realizar as obras necessárias, mas que a
barragem do córrego Soberbo já se encontrava em fase de
projeto executivo.
Na seqüência dos debates, houve uma série de intervenções
de Vereadores dos municípios da região, de funcionários
públicos e de populares, que, de maneira geral, chamavam a
atenção para o problema do abastecimento de água em Pedra
Azul, ao mesmo tempo que cobravam ação mais efetiva da
COPASA-MG na região.
Dia 23/5/96
Visita a bairros e ao local de captação de água de Pedra

Azul
Acompanhada do Prefeito Municipal, do Presidente da Câmara,
Sr. Reinaldo Botelho Porto, e de diversos Vereadores e
lideres comunitários, a Comissão Especial da Assembléia
Legislativa visitou diversos bairros de Pedra Azul atingidos
pela falta oe água. Na ocasião, pôde ela constatar a
precariedade do fornecimento de água Dor meio de caminhões-
pipas e as aglomerações de populares junto a um poço tubular
e a uma pequena nascente, próxima à cidade. Os populares se
dirigiam até esses pontos de água para realizar a lavação de
roupas e de utensílios domésticos e abastecer-se de água
para suas residências.
O rio Inhaúmas, que corta a cidade de Pedra Azul, já se

encontra totalmente seco. Os poços tubulares existentes têm
capacidade para atender apenas a 25% tia demanda local, mesmo
assim se for incluido um poço situado fora dO perímetro
urbano cuja água é transportada para a cidade em caminhões-
pipas.
Na captação existente no rio São Francisco - afluente co
rio Jequitinhonria - a cerca de 15km ce Pedra Azul, a
barragem de acumulação encontra-se praticamente esgotada. O
rio São Francisco já apresenta fluxo interm i tente. sendo a
barragem mantida por vazão de cerca de 7 litros por segundo,
proveniente do córrego Soberbo.
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Dessa forma, a o per ação da estação de bombeamento de água

só pode funcionar por períodos Curtos, alternando-se a

acumulação de água e o bombeamento.
Em virtude do caixo volume acumulado no bar'ramento da
COPASA-MG. as condições de qualidade da água são muito
insatisfatórias.
As perspectivas futuras são de agravamento das condições de
acumulação de água. situação que só pode ser evitada com a
ocorrência de um período normal de chuvas a partir oe
outubro.
3 - Depoimentos
Na reunião do dia 4/6/96, estiveram oresentes na Comissão

os Srs. Ruy Lage, Presidente da COPASA-MG. Rúbio Andrade.
Superintendente cia SUDENOR, e o Cel . Antônio Caetano de
Almeida .Júnio. Diretor dO Atividades Escecializadas da
PMMG.
Inicialmente. o Sr. Ruy Lage fez exposição sobre a forma de

atuação da COPASA-MC-. que age mediante concessão dos
municipios. Segundo suas palavras, a empresa encontra
dificuldade para operar em distritos e municípios de menor
porte, uma vez que, nesses casos, a operação se torna
deficitária, pois as receitas não são suficientes para
cobrir os custos de operação nos lugarejos com menos de 100
ligações. Informou, ainda, estar a companhia que preside
envidando esforços cara melhorar seus serviços em todo o
Estado por meio ca perfuração de poços nas regiões em que os
recursos hidricos superficiais são escassos, como é o caso
cio vale do Jequitinhonha, mas serem os recursos financeiros
insuficientes para atender a todas as demandas. Esclareceu
que, além ce ter preocupação social, a COPASA-MG precisa ser
eficiente, isto é, não pode ter prejuízo.
Prosseguindo, o Presidente disse que, dos municípios do

vale do Jeciultinhonhla, a situação de Pedra Azul é a mais
complexa, pois as soluções imediatas, como a perfuração de
poços e a contratação de carros-pipas, são paliativos, e que
a solução definitiva, mas de longo prazo, seria a construção
ca barragem no córrego Soberbo, orçada em R$3.000.000,0O.
porque a COPASA-MG não dispõe dos meios necessários para sua
concretização. O Sr. Ruy Lage enfatizou que, do ponto de
vista estritamente comercial, a construção daquela barragem
não se justifica, pois existem investimentos em cidades de
maior porte cujo retorno ê bem mais rápido para a empresa;
mas, pelo lado social. a COP#SA-MG deve atender essas
localidades mais carentes.
A seguir, o Sr. Rúbio Andrade, Superintendente cia SUDENOR,
fez uma explanaçãosobre o órgão que dirige e Sobre O
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor. Informou que o
Governo do Estado vem envidando esforços para a inclusão do
vale do Jequitinhonha na área cio atuação da SUDENE, o que
depende de aprovação cie lei atualmente em tramitação no
Congresso Nacional. Com relação ao PAPP, esclareceu que se
trata de um programa financiado pelo Banco Mundial
destinado a pequenos projetos comunitários rurais da região
mineira cio Nordeste, mas que não tem um componente hidrico
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especifico. Contudo. o PAPP 1 está programado para encerrar-
se em dezembro de 1996. Por último, declarou Que se encontra
em fase avançada de negociação com o Governo Federal e o
Banco Mundial o PAPP II, que será estendido aos municípios
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Esse programa,
previsto para ter inicio em janeiro de 1997 e duração de
cinco anos, tem as mesmas características do anterior, ou
seja, busca oferecer apoio às atividades comunitárias, de
forma a combater a pobreza rural.
O Cel. Antônio Caetano de Almeida Júnior, convidado a expor
na Comissão sobre a atuação da Policia Militar na região, em
particular no que diz respeito á poluição do rio, à
utilização de dragas e á garimpagem, iniciou sua fala com
uma abordagem mais ampla sobre a devastação ambiental no
Estado. Esse problema levou o Comando-Geral da Policia
Militar a criar a Diretoria ae Atividades Especializadas.
Ele informou que aquela entidade tem longa experiência na
questão ambiental, com a atuação dos contingentes de
vigilância rural. Corpo de Bombeiros e Policia Floresta).
Afirmou, também, que o arcabouço jurídico, constitucional e
infraconstitucional, federal ou estadual, é ade quado ao
controle das atividades degradadoras do meio ambiente e que
esse controle demanda tempo, pois acredita que a degradação
tem raizes culturais, caracterizadas por hábitos predatórios
arraigados desde a época da colonização. Na seqüência de Sua
explanação, o Cel. Antônio Caetano exibiu um filme elaborado
pela Policia Militar no qual se podia ver a atuação das
dragas e dos garimpos no rio Jequitinhonha, o que demonstrou
a gravidade dos problemas ambientais daquela bacia
hidrográfica.
Na reunião extraordinária do dia 5/6/96, a Comissão ouviu o
Sr. Sebastião Virgilio Figueiredo, Diretor-Gera) do
Departamento de Recursos Hidricos - DRH -, que discorreu
sobre a construção de barragens na região do Médio
Jeq uitinhonha. Ele informou que o Governo Estadual, por
intermédio do DRH, está lançando um programa com o objetivo
de aumentar a disponibilidade hidrica na região, que
consiste na construção de 132 microbarramentos em 44
municipios do Jequitinhonha. Declarou que o número é
insuficiente para atender a toda a demanda, pois o ideal
seria a construção de 1.000 a 1.020 pequenas barragens, que
é a meta pretendida pelo DRH. Indagaco sobre os critérios
para a escolha dos municípios, esclareceu que se tratava de
um levantamento promovido pelo programa Comunidade
Solidária, que levantou o "mapa da fome" na região. Serão
construidas. em média, 3 microbarragens por município, com
recursos provenientes da Secretaria de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da
Amazônia Legal. Enfatizou que esse programa é uma solução
paliativa e que seria necessária a construção de
represamentos de médio e grande porte, além de uma série de
microbarrarnentos em cascata, para que o problema de escassez
ce água fosse sanado definitivamente.
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Ao final de sua exposição, o Sr. Sebastião Figueiredo
abordou a necessidade de se implantarem os comitês de bacia
hidrogrâfica, com representantes dos vários organismos que
atuam na área, bem como de se adotar o modelo usuário-
pagador/Qoluidor-pagadOr. vigente em diversos paises. como
forma de se promover a gestão eficiente dos recursos
h i dr i cos.
4 - Principais problemas detectados
As informações e os dados colhidos durante a visita ao
Médio Jequitinhonha e as declarações prestadas por
dirigentes de órgãos e empresas públicas com atuação na área
ca seca, bem como a diversificada correspondência recebida
de lideres da região, aliados aos trabalhos técnicos
"Diagnóstico Ambiental do Estado de Minas Gerais e
"Levantamentos Integrados de Recursos Naturais do Vale do
Rio Jequitinhonha". do CETEC; Plano Diretor de Recursos
Hídricos para os Vales do Jequitinhonha e Pardo', da
RURALMINAS: e 'Estudo de Viabilidade Técnica para a
Regularização da Vazão do Rio São Francisco em Pedra Azul -
Barragem do Ribeirão Soberbo, da ENGESOLO e da COPASA-MG,
permitiram á Comissão identificar os principais problemas
decorrentes da seca nessa porção do Estado. relacionados a
seguir.
- As características climáticas do vale do Jequitinhonha,

determinadas com base em uma série de dados colhidos entre
1946 e 1991. mostram que, das cabeceiras até Terra Branca e
de Salto da Divisa até o litoral, as precipitações
pluviométricas variam de 1.600 a 900mm/ano. Entre aquelas
duas localidades as médias de chuva baixam até 700mm/ano.
Nas últimas décadas, vem-se verificando a incidência
repetitiva de anos hidrolõgicos com níveis de precipitação
mais baixos que as médias histõricas. Isso indica claramente
oue as secas no vaie deixaram de ser fenômeno conjuntural,
para se tornarem fenômeno estrutural
- Os diversos órgãos e empresas públicas que atuam no

combate aos danos causados pela seca agem isoladamente. com
programas emergenciais Que não levam em consideração a ação
de outros órgãos e o caráter permanente do problema. E
importante ressaltar a ausência de um órgão coordenador das
ações governamentais realizadas com a finalidade de
propiciar O desenvolvimento integrado e sustentável do vale.
Fica evidente que a COPASA-MG e o DRH, órgão da Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não têm,
sozinhos, condições de resolver os problemas de oferta
hidríca na região.
- A distribuição de água aos distritos e às vilas é
altamente deficiente. Mesmo nas sedes municipais, há
ponderáveis parcelas da população sem abastecimento regular
de água. Nesse aspecto, a cidade de Pedra Azul ê a que tem
maior problema. Seus principais mananciais de superfície. os
rios Inhaúmas e São Francisco, já estão secos, e os poços
tubulares existentes apresentam vazão em declínio. A
produção total de água é insuficiente para atender a 30% dos
25 mil habitantes do município.
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- Á rede de distriouição de energia elétrica está
deficiente, com sobrecarga dos principais troncos e escassez
de linhas de distribuição rural. Para uma região submetida a
secas constantes, as tarifas de energia elétrica são
excessivamente elevadas, Contribuindo para inviabilizar a
pequena irrigação.
- Não existem agências dos órgãos governamentais voltados
para as Qesquisas agropecuárias, com adaptação de semente,
plantas frutíferas e espécies florestais nas atuais
condições do vale.

- Não há um programa específico de proteção ao rio
Jequitinhonha, para coibir os abusos dos garimpos com dragas
e fazer cumprir a Lei ng 12.016, de 1995, recuperando as
matas ciliares e de proteção a nascentes.
- Falta um programa de melhoria da produção mineral do

vale, com assistência técnica e crediticia aos garimpos não
polui dores.
IV - Conclusões e recomendações
Sob qualquer prisma que se examinem os problemas causados
pelas secas no vale do Jequitinhonha, dois as pectos devem
ser considerados.
- Um cenário atual, em q ue o vale se Dosiciona corno uma das
regiões mais atrasadas do Estado e do Brasil, com
indicadores socioeconômicos os mais perversos e perspectivas
futuras as mais sombrias. E o vale da situação fundiária
complexa, com grandes propriedades improdutivas e tendência
a concentração da posse da terra e à monocultura, das altas
taxas de analfabetismo e rede de ensino deficiente, da
inexpressiva rede de saúde, da pouca oferta de energia, do
clima com característica do semi-árido e da água escassa,
mal distribuída e deficientemente armazenada;
- um cenário potencial, em q ue as disponibilidades

existentes de recursos naturais renováveis e não renováveis.
se identificadas e exploradas de acordo com os princípios do
desenvolvimento sustentável. permitiriam a geração de
empregos, o aumento da renda da população, a contenção dos
fluxos migratórios e a redução das diferenças entre a
economia regional e a das outras regiões do Estado.
E o vale com potencial de geração de energia elétrica da

ordem de 2.560 Mw, com cerca ae 3.000.000 ha de terras
aráveis, clima favorável à agricultura irrigada - em
especial, a fruticultura - e dos recursos minerais
abundantes - diamante, grafita e minerais de pegrnatito.
Para se passar de uma situação a outra, esta Comissão faz
recomendações a seguir descritas, divididas em dois blocos:
- ações emergenciais. destinadas a combater os problemas

causados pela seca atual
- ações permanentes, destinadas a criar condições

favoráveis ao desenvolvimento integral e harmônico do vale
do Jequitinhonha.
a) Ações emergenciais
- Iniciar uma ação política efetiva, mobilizando o

Executivo, os Legislativos Federal e Estadual, Prefeitos e
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Vereadores, para a imediata integração do vale do

Jequitinrionna á área de abrangência da SUDENE.
- Estender, no mais curto espaço de tempo, as ações do PAPP

ao vale, priorizando o atendimento aos projetos dos
muriicipioS do Médio Jequitinhonha mais atingidos pela seca.
- Ampliar o programa de construção de pequenos barramentos,
incluindo-se os barreiros, para atender a núcleos de
pequenos produtores rurais, facilitando a dessedentação de
animais.
- Estabelecer convênios com as associações microrregionais

de municípios para o fornecimento de máquinas e equipamentos
destinados à construção de barragens ou barreiras de até 50

horas-máquina e o fornecimento de sementes e insumOs para
repor áreas plantadas.
- Coordenar as ações da Policia Militar, dos órgãos

ambientais do Estado e das organizações não governamentais,
para coibir os abusos cometidos pela dragagem garimpeira nos
rios do vale, fazendo cumprir a Lei ng 12.016. de 1995, que
oroi pe tal atividade.
- Incrementar os programas de perfuração de poços uouiares
naquelas áreas com potencial hidrogeológico ou nos locais
onde não houver alternativa para abastecimento. Os poços já
abertos e não equipados deverão ser concluidOS.
- Reduzir as tarifas de energia elétrica destinadas ao uso

em irrigação.
- Incentivar as atividades garimpeiras de extração de

pedras coradas e outros minerais de pegrnatito, inclusive com
assistência técnica, visando á garantia da preservação
ambiental.
- Desenvolver esforços excepcionais para resolver, de forma

satisfatória, a questão cio abastecimento público de agua em
Pedra Azul, buscando recursos e fontes de financiamento, até
mesmo externos, para a construção cia barragem do Soberbo.
orçada em. aproximadamente. R$3.000.000.00. Esta
recomendação leva em conta o fato de todos os mananciais de
superfície do município estarem esgotados ou em vias de

esgotamento e de poços tubulares não serem recomendados
naquela região. Considera, também, que uma cidade com cerca
de 25 mil habitantes, oue gera ICMS anual da ordem de
R$5.000.00.00, não pode estar submetida ao total

desabastecimento desse recurso vital que é a água
b) Ações permanentes
.4 ação central aqui recomendada tem por base a necessidade
cie o Governo Estadual demonstrar claramente sua intenção de
promover o desenvolvimento e o bem-estar da população do
vale.
Trata-se de uma decisão política: a criação de uma agência
de desenvolvimento do vale do Jequitinhonha com o objetivc
de coordena r tocas as ações governamentais no vale, ou a
reestruturação da CODEVALE, dando-lhe atribuições e
condições para atuar como tal

 

Entre seus objetivos, estaria a pro
m
oção de ações

permanentes, visando:
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1 - á melhoria da rede de ensino, com a extensão ca UEMG -
L,JNIMONTES ao vale, criando um núcleo de ensino superior no
Município de Araçuai;

2 - à ampliação das redes de distribuição de energia
elétrica, em escecial ás áreas com potencial para
agricultura irrigada;

3 - ao provimento de infra-estrutura hospitalar, suprindo o
déficit existente e o baixo padrão de atendimento:
4 - ao abastecimento de água para as populações rurais;

- á identificação e à quantificação do potencial agrícola
e mineral

6 - à implantação de órgãos ou empresas de pesquisa
agropecuária, com trabalhos ciirecionados para as
peculiaridades do vale;
7 - ao cump rimento da Lei ng 12.016, de 1995, que trata da
preservação e da conservação cio rio Jequitinhonha, e da Lei
nQ 10.561. de 1991 - Política Florestal Estadual -, no que
diz respeito á obrigatoriedade da recuperação da cobertura
florestal em área mínima de 20% de caca propriedade rural
Enfim, voltamos a enfatizar, essa agência de

desenvolvimento terá por objetivo estabelecer os planos e os
programas que regerão as ações de demais órgãos e empresas
Públicas, evitando-se a dispersão ou a sobreposição de ações
e o desperdício de recursos públicos, tão escassos nessa
época de crise econômica.
Sala das Comissões. 26 de junho de 1996.
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Péricles Ferreira - Carlos Murta - Ivo José.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião, Convocando os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia
lQ de julho. às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 814/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financera e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço, enviado a esta Casa por meio da Mensagem nQ 109/96,
cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST - e dá outras providências.
Publicada em 22/5/96, a proposição. Que tramita em regime
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, foi distribuída ás Comissões supramencionadas, para,
em reunião conjunta, receber parecer, consoante o art. 222
do Regimento Interno.

Fundamentação
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Sendo a produção industrial uma atividade essencial para o
progresso ao Estaac, a parceria governamental com esse setor
torna-se imperiosa. No exercido da função de fomentador da
atividade econômica, cabe ao poder público promover
programas que assegurem às empresas condições mínimas para a
implementação de infra-estrutura básica, além de
financiamentos e apoio tecnológico.
Desse modo, o Fundo ora proposto, como um eficaz
instrumento de captação de recursos, poderá garantir o
necessário suporte financeiro para a atuação estatal em prol
do desenvolvimento dO parque industrial mineiro. Será
rotativo, e seus recursos destinar-se-ão a financiar
investimentos fixos e capital de giro das empresas
industriais com sede neste Estado.
Convém ressaltar, a respeito do projeto em estudo, uma
importante inovação constante em seu art. 12, o qual
autoriza o Estado a submeter-se a juizo arbitra]. A medida,
cue encontra fuicro no Cõcigo Civil e no cc P rocesso Civil,
permite que as partes resolvam mais rapidamente as suas
pendências, antes de recorrerem ao Poder Judiciário, o que,
certamente, diminuirá a incidência das prolongadas demandas
judiciais advindas de dúvidas ou controvérsias sobre a
correta aplicação das disposições deste ordenamento.
Além disso, convém, também, salientar outra disposição
inovadora do projeto em estudo, consignada no art. 7g, o
Qual cetermina q ue os contratos de financiamentos prevejam
penalidades especificas para os beneficiários do Fundo que
praticarem atos lesivos ao meio ambiente, que violarem a
legislação tributária e financeira ou que incorrerem em mora
tiabitual e reiterada quanto ao pagamento das parcelas
financiadas. Penalidades contratuais dessa natureza
asseguram que os recursos do Fundo sejam aplicados de forma
adequada e regular.
A matéria em apreço, relacionada com o direito financeiro e
orçamentário, insere-se no rol daquelas da competência
legislativa estadual, segundo dispõe o art 24. 1 e II, da
Carta Magna. Assim sendo, no que tange à competência, a
proposição coaduna-se com os preceitos constitucionais
aludidos.
Examinada, ainda, á luz do ordenamento jurídico infra-

constitucional pertinente, a proposição observa com rigor as
diretrizes consignadas pela Lei Complementa r flQ 27, de
19/11/93, alterada pela Lei Complementar flQ 36. de 18/1/95,
legislação esta que estabelece as condições de caráter geral
para a instituição, a gestão e a extinção de fundos.
Todavia, no que tange ao art. 8p co projeto em tela.
verifica-se Que este contém disposição contrária à orce
constitucional em vigor.
Pretende o dito dispositivo dar uma autorização legal de

caráter genérico para que o Poder Executivo possa outorgar
garantias de natureza real ou f i dejussória que assegurem ao
beneficiário do fundo a liberação cas parcelas financiadas.
Ora, a Carta mineira, em seu art. 62, XXXII, atribui à
Assembléia Legislativa competência privativa para 'dispor
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sobre limites e condições para a concessão ce garantia dc
Estado em operações de crédito.
Vê-se, do preceito supracitado, que é defeso ao Estado
prestar garantias de maneira ilimitada e incondicional,
cabendo ao Poder Legislativo dispor sobre a questão, e este
o faz por meio de projeto de resolução.
Não sendo a dita competência passível de delegação, nos
termos do lg do art. 7g cia Carta mineira, faz-se mister
introduzir na proposição as Emendas ngs 1 a 3, que
apresentamos ao final deste parecer, promovendo a adequação
jurídica do referido dispositivo aos ditames constitucionais
anteriormente citados.

Consideramos conveniente apresentar, também, a Emenda ng 4,
alterando o § 6g do art. 8p, que permite ao beneficiário co
fundo compensar seu crédito independentemente ce prévio
requerimento administrativo. Tal liberalidade, no nosso
entendimento, poderia comprometer o controle efetivo do
poder público sobre as referidas compensações.
Outrossim, apresentamos as Emendas ngs 5 e 6, apenas para

conferir a alguns preceitos da proposição uma redação mais
condizente com a técnica legislativa comumente adotada.
Por fim, a presentamos as Emendas rigs 8 e 9, com o objetivo

de consignar dispositivo prevendo que as decisões arbitrais,
de que trata o art. 12 do projeto, sejam devidamente
publicadas. propiciando maior transparência às negociações
submetidas àQuele juizo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela leQalidade do Projeto de Lei n
814/96 com as Emendas ns i a 9, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Dê-se ao 'caput' do art. 8Q a seguinte redação:
"Art. 8g - Em projetos considerados de relevante interesse

para o Estado, o Poder Executivo poderá outorgar garantia de
natureza real ou fidejussôria, que assegure ao beneficiário
a liberação das parcelas objeto do contrato cc
financiamento,".

EMENDA No 2
Acrescente-se ao art. 8g o seguinte 2g, renumerando-se os

demais.
'Art. BQ

- Os limites e as condições para a concessão de
garantia de que trata este artigo serão definidos, em cada
caso, nos termos de autorização cia Assembléia Legislativa,
conforme o disposto no art. 62, XXXII. da Constituição do
Estado.

EMENDA No 3
Dê-se ao 8Q do art. 8Q a seguinte redação:
"Art. 8Q - ..................................

8Q - Além das garantias previstas no artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a, em casos excepcionais, assim
reconhecidos no ato da aprovação do respectivo projeto.
instituir, a favor do beneficiário, seguro de garantia de
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obrigações contratuais, observado o dis posto no § 2Q deste

artigo.".
EMENDA P4Q 4

Suprima-se do atual E 6ç do art. BQ a expressão " e será
realizada independentemente de prévio requerimento
administrativo.".

EMENDA No 5
Dê-se ao "caput" Co art. 72 a seguinte redação:
"Art. 7g - O contrato de financiamen:o deverá peve

penalidades especificas para o contratante que praticar ato
de grave violação á legislação tributária e financeira ou à
legislação ambiental, ser prejuizo das demais
responsabilidades civis, penais e administrativas..

EMENDA No 6
Dê-se ao § lg do art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7Q - ..........................
§ lg - Considera-se grave violação, para os fins deste
artigo, a prática de ato tipificado como crime pela
legislaçãopenal tributa'-ia e financeira, bem como a
infr ação á legislação amp iental para a qual esteja prevista
penalidade de suspensão de atividade, interdição ou
fechamento administrativo.".

EMENDA No 7
Dê-se ao § 2g do art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7g - ...................................
E 2Q - As penalidades a que se refere o 'ca put' serão

graduadas conforme a gravidade do cano gerado. considerados.
ainda, para efeito de sua aplicação, outros fatores
circunstanciais, como a reincidência e o lapso de tempo em
que o contratado haja cumprido as ob-igações decorrentes sem
cometer qualquer infração.".

EMENDA No 8
Dê-se ao E 3g do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - ...................................
§ 3g - A decisão do juizo arbitral deverá ser publicada no

órgão oficial do Estado, e o seu cumprimento pelo Estado e
pelo beneficiário inde pence de homologação.".

EMENDA NQ 9
Acrescente-se ao 2 do art. 12 a expressão "publicidade'.
logo após a palavra "oral idade".
Sala das Comissões. 12 cc junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Leonidio Bouças -
Arnaldo Penna - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio - Simão
Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado. o Projeto de Lei ng
814/96 cria o Fundo cc Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST - e dá outras providências.
Publicada, foi a proposição distribuída ás Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para que fossem emitidos os respectivos
pareceres. A primeira das mencionadas Comissões concluiu
pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
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legalidade da matéria, apresentando as Emenaas ngs 1 a 9.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para que seja elaboradc
o seu parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
A imprensa tem noticiado sistematicamente o interesse de
grandes empresas em se instalarem no Pais. Aqui chegando,
têm essas empresas despertado o interesse das diversas
unidades da Federação, que nelas vêem a possibilidade de
anularem ou, ao menos, atenuarem as dificuldades econômicas
e fiscais que vêm enfrentando.
Pode-se mesmo criticar a ocorrência de tal disputa ent-re os
Estados membros, mas o fato é que ela ocorre caaa vez que
uma grande empresa anuncia a construção de uma planta
industrial no Pais.
Diante desse cenário, não pode o Governo Estadual deixar de

criar novos instrumentos que propiciem a Minas Gerais maior
capacidade de competir com os demais Estados da Federação.
ainda que Minas disponha de diversos outros atrativos para
essas empresas.
O Fundo que ora examinamos se insere nesse contexto. E
destinado aos programas que alterem a estrutura ao parque
industrial mineiro. Para que sejam concedidos
financiamentos, será necessário que o beneficiário preencha
pelo menos um dos requisitos estabelecidos no art. 2g da
Proposição. O preenchimento de uma das condições ali
previstas transforma a instalação da empresa em fato
relevante para o Estado, o que a torna apta a receber
financiamentos desse Fundo.
Consiste o Fundo em um instrumento de financiamerto que se
diferencia dos demais pelas melhores condições oferecidas,
entre as quais destacamos as taxas de juros e os prazos de
amortização e de carência.
O Fundo realizara financiamentos para que sejam feitos
investimentos fixos e para que as empresas beneficiárias
constituam capital de giro.
Para os financiamentoscuja aplicação se aé em
investimentos fixos, será exigida contrapartida de 10% do
valor financiado, e o prazo máximo de amortização será de
três anos, além da carência.
Para a segunda modalidade de financiamento, o projeto exige
como contrapartida o inicio do funcionamento do
empreendimento. Outras normas constam das alíneas b e c
do inciso II do art. 6g. onde 5O estabelecidos os
parâmetros a serem seguidos na concessão Co financiamento.
Os financiamentos a serem concedidos deverão variar em
função de quesitos como volume de produção, tipos dos
Insurnos, vendas, faturamento, número de empregados, entre
Outros.

Percebe-se, pela redação dos mencionados dispositivos e
também pelo parágrafo único ao art. 2g, oue é deixada certa
margem de operacionalização para o Poder Executivo, fato que
entendemos necessário pois confere a esse Poder maiores
possibilidades de dirigir as negociações em conformidade com
o que a situação requerer.



A proposição estabe l ece também normas relativas às duas

modalidades C€ financiamento, O prazo de carência será de,
no máximo. 120 meses contados da li be r ação da parcela. A

taxa de juros será de 12% ao ano, devendo haver atualização
monetária dos financiamentos concedidos. Ressaltamos,
Contudo, que poderão ser dispensados os juros e a
atualização monetária caso haja relevante interesse do
Estado. No que tange às garantias a serem fornecidas pelo
contratado, a proposição transfere a definição desse item
para o agente financeiro, o q ue achamos ser mais adequado.
Outro ponto sobre o qual devemos tecer algumas

Con s i de r ações se refere às garantias a serem fornecidas pelo
Estado ao contratado. Conforme salienta o próprio texto da
proposição, tais garantias visam a assegurar ao beneficiário
a liberação das parcelas que são o objeto do contrato de
financiamento. A concessão de garantias em um fundo que visa
a financiar as atividades privadas pode não ser compreendida
ao primeiro exame, mas, aprofundando a análise da matéria,
percebe-se que elas se justificam.
Ora, se por um lado o Estado possui total liberdade antes
da celebração de um contrato, o mesmo não pode ser dito apôs
sua efetivação. Concedido o financiamento, fica o Estado
vinculado aos termos do contrato, o que o sujeita a
obrigações cujo inadimplemento obviamente traz implicações.
Não há como o Estado assumir o encargo de financiar parte da
instalação de uma empresa de grande porte e manter,
concomitantemente, a liberdade de cumprir ou não o que foi
contratado. Esse é o preço do engajamento estatal nesse
processo, engajamento. aliás, de fundamental importância
para Que novas empresas se instalem no Estado.
Em relação ao aspecto orçamentário, prevê o projeto que as

despesas a serem efetuadas no exercicio de 1996 correrão à
conta da dotaç ão orçamentária ng 4051.11623461, pertencente
ao Fundo de Incentivo à Industrialização, no Programa de
Integração e Diversificação Industrial - Pró-Indústria -,
onde está prevista a importância de R$100.000.000.00.
Acrescentamos. ainca, algumas emendas que visam a
aperfeiçoar a proposição em exame. A Emenda nQ 10 veda ao
beneficiário a captação de financiamentos do FUNDIEST e do
Pró-Indústria. 'Tal vedação, em nosso entender, é necessária,
pois os recu"sos são escassos e devem alcançar o maior
número de beneficiários possivel. A obtenção de
financiamentos em ambas as fontes poderia ocasionar a
impossibilidade de financiar outras indústrias. Ademais.
entendemos que o acesso a somente uma das mencionadas fontes
ae financiamento é suficiente para que as indústrias
realizem os investimentos necessários.
A Emenda flQ 11 visa a restringir os financiamentos
concedidos pelo FUNOIEST ás empresas que estejam se
instalando no Estado, retirando a possibilidade de que seja
financiada a expansão da capacidade produtiva atual. A
restrição que propomos se justifica em função das condições
que são oferecidas no FUNDIEST, dirigidas a casos
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excepcionais, não extensíveis às indústrias em geral, que já
dispõem de outras fontes de financiamento.
As Emendas ngs 12 e 13 visam simplesmente ao
aperfeiçoamento da redação apresentada. Substituimos a
expressão 'financiamento' pela expressão "condições de
financiamento' na primeira emenda, e a expressão "juros"
pela expressão "taxa de juros', na segunda emenda.

Conclusão
Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 814/96, no lQ turno, com as Emendas ngs 1 a 9,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, 'e ngs
10 a 13, a seguir transcritas.

EMENDA Ng 10
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica vedada a utilização concomitante dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST - e do Programa de Integração e
Diversificação Industrial - Pró-Indústria,,

EMENDA No 11
Dê-se ao "caput" do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - Poderão ser beneficiários de operações com
recursos do FUNDIEST empresas cujos projetos de
investimentos contemplem a implantação de unidade industrial
no Estado, desde que a empresa e o projeto objetos da
operação com recursos do Fundo observem as seguintes
condições:".

EMENDA NQ 12
Substitua-se, ria alínea 'b" do inciso II do art. 6Q, a
expressão "financiamento" pela expressão "condições de
financiamento".

EMENDA No 13
Substitua-se, na alínea "b' do inciso III do art. 6Q, a

expressão "juros" pela expressão "taxas de juros".
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Perna, relator -
Miguel Martini - Marcos Helênio - Gerado Rezende - Paulo
Piau - Romeu Queiroz.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NgS 14 A 21 AO PROJETO DE LEI NQ

814/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei ng 814/96, que cria o Fundo Estadual para
Indústrias Estratégicas - FUNDIEST - e dá outras
providências, recebeu parecer favorável das comissões a que
foi distribuído.
Foram apresentadas em Plenário, durante a discussão da
pr000sição no lg turno, as Emendas ngs 14 a 20. de autoria
do Deputado Gilmar Machado, e a Emenda ng 21, de autoria cio
Deputado Paulo Piau. Retorna, agora, a matéria a esta
Comissão para ser examinada, nos termos do 2g do art. 195
co Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda ng 14 visa a incluir no Grupo Coordenador do Fundo

um representante dOS trabalhadores, indicado pelas centrais
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sindicais existentes no Estado, e um representante 00
Conselho de Política Ambiental - COPAM.
Não entendemos que tal proposta deva ser acatada. em que
pese à relevância dos trabalhadores e do COPAM. Não resta
dúvida de que tais grupos devem ser Ouvidos permanentemente.
mas discute-se a forma como isso deve ser feito. O Grupo
Coordenador tem funções especificas, não sendo o fórum

adeq uado para aue os setores da sociedade exprimam suas
r e ivin d icações. Suas funções, embora não possamos dizer que
sejam restritas ao âmbito administrativo, em muito se
aproximam desse aspecto. Entendemos, assim, que o número de
membros deve ser reduzido para que o Grupo Coordenador seja
mais ágil em seu processo decisório. Especificamente no que
se refere ao COPAM, salientamos que é requisito para a
obtenção de financiamento a comprovação de atendimento da
legislação ambiental, nos termos do art. 5, V.
A Emenda ng 15 visa a suprimir dispositivo que autoriza o
Poder Executivo a conceder garantias que assegurem ao
tomador dos recursos ao Fundo a liberação das parcelas que
sejam objeto do contrato de financiamento. Justifica o autor
da emenda que as garantias devem ser dadas pelo tomador e
não pelo Estado, que, aqui, concede os financiamentos.
Discordamos do raciocinio anteriormente exposto.

Legalmente, entendemos que, sendo o financiamento
estabelecido por contrato, independentemente de existirem ou
não as mencionadas garantias, o inadimplernento das
obrigações assumidas por si só já sujeita o Estado a perdas
e danos. Tal fato, em nosso entender, como já dissemos,
independe de garantia, é principio do direito. O Estado,
como qualquer um que se compromete por meio de contrato, se
sujeita aos seus termos, sob pena de se submeter ás
penalidades estabelecidas.
Destaque-se que o ajuizamento de um processo de execução
contra o Estado gera seus efeitos de forma muito lenta em
razão de dispositivOS corno, por exemplo, aquele que veda a
penhorabilidade dos bens públicos. Justifica-se, assim, que
possam ser concedidas outras garantias para o cumprimento
dos contratos de financiamento. Os potenciais beneficiários
desse Fundo são empresas de grande porte, que não se
deixariam atrair pela promessa de concessão de
financiamentos sem que fossem estabelecidas outras

garantias
Também quanto ao mérito, pensamos que tais garantias devam
ser concedidas. Ora, quando o Estado contrata a concessão de
um financiamento, o tornador planeja seus investimentos
partindo do pressuposto de q ue tais recursos estarão
disponiveïs no momento acordado. Se isso não ocorrer, ele
terá prejuízos. O artigo visa exatamente a garantir ao
tomador que os recursos estarão disponiveis, seja por meio
de recursos oriuncos do Fundo, seja por meio cas garantias
que venham a ser estipuladas.
NO caso especifico do Fundo em análise, os tomadores serão
empresas que, muito tempo antes do inicio de suas
atividades, já terão feito contratos com revencedores, com
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empresas de autopeças e com as Construtoras responsáveis
Pelo empreendimento.
Diante desse contexto, achamos que é engano pensar que o
Estado possa se comprometer em empreendimento de tal
magnitude mantendo, concomitantemente, a liberdade øe
adimplir ou não as obrigações por ele assumidas.
A Emenda nQ 16 visa a transferir para o âmbito do Poder
Legislativo a definição aos programas a serem financiados
pelo FUNDIEST.
Não entendemos que a escolha dos programas estratégicos a

serem priorizados Pelo Estado deva ser decidida por meio de
lei. Trata-se de matéria que pode perfeitamente ser
resolvida por meio de decreto. Não há que se falar em falta
de transparência, uma vez que serão todos os decretos de que
trata o dispositivo publicados no diário oficial do Estado.
Devemos, sim, falar em prerrogativas do Poder Executivo, que
foi eleito e possui total legitimidade para estabelecer sua
política industrial.
A Emenda np 17 pretende modificar o art. 6g. III. "d",
estabelecendo a atualização monetária nas formas e nas
condições a serem definidas no programa.
Iniciaimente, devemos esclarecer que a dispensa de

atualização monetária não é regra mas faculdade que se
concede, cuja efetivação dependerá de previsão em programa
q ue venha a ser financiado pelo FUNDIEST. Acrescentamos,
ademais, que o dispositivo deve se r mantido para que o
Estado possua instrumentos eficazes na disputa, com outros
Estados e outros países, por investimentos de grandes
empresas.
A Emenda nQ 18 propõe a supressão do parágrafo único do

art. 2Q, que confere ao Poder Executivo a prerrogativa de
estabelecer critérios distintos na definição dos prazos, dos
valores e das formas de amortização, em razão das
características do empreendimento e do interesse econômico e
social do Estado.
Justifica-se o autor da emenda argumentando que o
dispositivo em comento confere ao Poder Executivo a
prerrogativa de arbitrar livremente as condições do
financiamento, independentemente do previsto no restante do
Projeto de lei.
Na verdade, o intuito do artigo é bem diverso daquele

entendido pelo autor dessa emenda. O parágrafo único do art.
2g objetiva autorizar o Poder Executivo a conceder
beneficios semelhantes para empresas diversas e vice-versa.
desde que haja interesse do Estado. Ou seja, ainda que os
parâmetros de que tratam as alíneas "b" e 'c" do inciso III
do art. 6g recomendem a acoção de determinadas condições de
financiamento, outras poderão ser adotadas. Assim, em razão
desse dispositivo, poderão ser estabelecidas condições para
determinada empresa que não atendam a certos parâmetros
previstos rio projeto.
uma empresa de informática, por exemplo, geraria poucos
empregos, mas seria de extremo interesse para o Estado
devido ao seu alto conteúdo tecnoo g ico. Uma empresa
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agroindusrial não teria jamais o faturamento de uma empresa
automobilistica, mas, por Outro laco, traria enormes
impactos setoriais na agricultura do Estado. Pelo
dispositivo em discussão, poder-se-iam conceder a essas
empresas condições tão favoráveis quanto aquelas obtidas por
empresas que, pelos parâmetros estabelecidos, merecessem
melhores condições. Trata-se de concede r ao Poder Executivo
a possibilidade de não se ater de fo rma definitiva aos
parâmetros que forem estabelecidos.
E esse o sentido do texto, e não aquele entendido pelo
autor. Todavia, para que não permaneçam dúvidas sobre o
acance do texto legal, apresentamos subemenda à Emenda ng
18, enfatizando que os financiamentos deverão sempre
obedecer às condições previstas no art. 6g da proposição,
tendo-os como limite.
A Emenda ng 19 propõe a redução do prazo de amortização de
financiamentos concedidos para capital de giro de dez para
cinco anos.
Não pensamos que tal redução deva ser realizada, pois os
possiveis beneficiários dos créditos desse Fundo são
empresas que têm acesso a financiamentos de longo prazo em
outros países e que, portanto, devem também aqui se
beneficiar dessas vantagens.
A Emenda nQ 20 suprime a possibilidade de q ue seja

dispensada a cobrança de juros, conforme previsto no texto
original, além de vedar que os juros a serem cobrados sejam
inferiores ã média cas taxas de juros praticadas na captação
dos recursos.
Mais uma vez discordamos da emenda apresentada. A
possibilidade de dispensa na cobrança dos juros ceve ser
mantida, uma vez que pode vir a se tornar ponto crucial em
questões futuras. No que tange à vedação de que sejam as
taxas de juros inferiores àquelas adotadas quando da
captação dos recursos, entendemos que o autor se atém à
questão dos dispéndios realizados no momento do
financiamento, esquecendo-se de Que o recolhimento futuro de
impostos das empresas beneficiadas, bem como daquelas que
lhe seguirão, será em muito superior aos financiamentos
agora concedidos. Ou seja, em nossa opinião, buscar
estabelecer restrições, não permitindo que o Estado
desembolse recursos com a instalação de grandes empresas no
presente, é subestimar o enorme potencial que essas empresas
representam em termos de arrecadação triutãria no futuro.
A Emenda nQ 21 visa a incluir no Grupo Coordenador do Fundo
a Secreta-ia de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento e a Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FAEMG.
Em que pese a relevância da Secretaria mencionada e também
da FAEMG, entendemos que sua inclusão no Grupo Coordenador
do Fundo dimnuira a operacionalidace desse Grupo, que
passaria a possuir um número de memoros superior àquele por
nós considerado desejável.
Salientamos que inexiste qualquer questão específica contra
os órgãos mencionados. Aoenas nos manifestamos pela
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diminuição do número de membros do Grupo Coordenador, da
mesma forma como fizemos em relação á Emenda ng 14.
Com vistas a manter esses órgãos próximos do Grupo
Coordenador, apresentamos subemenda a fim de permitir que
este solicite assessoria dOS mencionados órgãos quando
entender que sua opinião seja relevante.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ngs

14 a 17, 19 e 20 e pela aprovação das Emendas flQS 18 e 21 na
forma das respectivas subemendas. a seguir redigidas.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA Ng 18
Dê-se ao parágrafo único do art. 2Q a seguinte redação:
'Parágrafo único - O Poder Executivo poderá estabelecer

Critérios distintos de financiamento, no que se refere a
prazos, valores e forma de amortização, em razão das
características do empreendimento e do interesse econômico e
social do Estado, observadas as condições previstas no art.
6g desta lei..

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 21
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
Art. 11 - Integra o Grupo Coordenador 1(um) representante

ee caca um dos órgãos ou entidades relacionadas a seguir:
- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
II - Secretaria de Estado da Fazenda:
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -

V - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INDI.

1Q - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuições
definidas no inciso III do art. 4g da Lei Complementar n
27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação de recursos, conforme
diretrizes estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e na Política industrial co Estado, e
acompanhar sua execução;
II - propor a criação de programas a serem sustentados pelo

Fundo:
III - decidir sobre as condições de funcionamento dos

programas e sobre as de financiamento com recursos do Fundo,
em consonância com a política industrial do Estado e com os
requisitos e as condições gerais estabelecidas nesta lei,
preservadas em seus termos as cláusulas de protocolos e
contratos já assinados;
IV - solicitar assessoria da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -. da Federação ca
Agricultura co Estado de Minas Gerais - FAEMG - e da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento quando entender relevante.
ó 2g - As decisões co Grupo Coordenador deverão Conter

expressas as motivações legal e fát:a.
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3g - Qualquer dos membros poderá exigir do Grupo
Coordenador relatórios, demonstrativos e quaisquer
expjicações que entender necessárias..
Sala das Comissões. 25 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz. relator -

Gilma r rfachado - Geraldo Rezende - Paulo Piau - Alencar cia
Silveira Junior.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 350/95

Comissão de :scalizaçào F nancei r a e Orçamentária
Relator i

De autoria do Deputado Olinto Godinho, a proposição em
apreço dispõe sobre programa de fomento agroindustrial para
financiamento de capital fixo.
A proposição foi aprovada no lg turno com as Emendas ngs

a 6.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão
para ser objeto de pa r ecer em 2g turno. quanto aos aspectos
orçamentários.
Apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela, como foi dito na apreciação anterior,
tem como objetivo o incentivo à instalação, á expansão e á
modernização de agroindústrias no Estado, por meio de
financiamento vinculado ao percentual de ICMS devido pela
empresa.
Vários Estados, como a Bahia, o Paraná, Goiás. São Paulo e

o Espirito Santo, possuem programas semelhantes. Em Minas, a
proposta visa a beneficiar em maior grau as regiões menos
desenvolvidas. A segurança do programa e sua viabilidade
operacional e económica decorrem do fato de q ue o eventual
financiamento só será concedido após a efetiva implantação
do projeto, o aumento da produção e a geração do imposto
devido.
Por outro lado, conforme preceitua o art. 8g do projeto.
recursos serão repassados ao programa dentro dos limites de
crédito orçamentário de cada exercício.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2
turno, do Projeto de Lei ng 350/95 na forma do vencido no ip
turno.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Geraldo Rezenoe. Presidente - Leonijio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Olirto Godinho.
Redação do Vencido no 19 Turno

PROJETO DE LEI No 350/95
Cria o Programa de Fomento Acrondustria l para Investimento

em Capital FIXO.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O desenvolvimento da atividade agroindustrial
para investimento em capital fixo far-se-á por meio do
Programa de Fomento à Instalação e Expansão de Agroindústria
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do Estado de Minas Gerais - PROFAI-MG -, segundo o dispostc
nesta lei.
Art. 2Q - O programa objetiva fomentar a instalação de
agroindústrias de qualquer porte, estimular a expansão e a
modernização das existentes, em investimento de capital
fixo.

Art. 3Q - Os recursos destinados ao PROFAI-MC, provêm do
orçamento fiscal do Estado e destinam-se a financiar parte
do pagamento do ICMS que vier a ser recolhido pelos
beneficiários durante o período de fruição do benefício.
Art. 4g - Para os efeitos do PROFAI-MC, são considerados
agroindustriais os empreendimentos que se enquadram na
política agroindustrial do Estado, bem como os que
contemplem o aproveitamento agroindustrial dos recursos
naturais agropecuários, agrícolas, seus derivados, e
projetos que absorvam ou difundam modernos processos
tecnológicos voltados à agroindústria, a critério do agente
gestor do programa.
Art. 5g - O prazo de fruição do beneficio varia de 4
(quatro) a 8 (Oito) anos, de acordo com as características
do empreendimento, contado a partir do inicio comprovado das
operações agroindustriais do projeto.

lQ - No caso de instalação de nova planta do complexo
agroindustrial e em caso de expansão ou modernização, o
prazo contará a partir do inicio comprovado das obras das
novas instalações.

2p - Os projetos enquadrados no PROFAI-MG serão
classificados de acordo com sua localização indicada no
anexo desta lei.

- classe A - Projetos localizados nas Regiões Norte.
Noroeste, Jeq uitinhonha-Mucuri e Rio Doce:
a) lg e 2g anos: financiamento de 75% do ICMS devido:
Dl 3g e 4g anos: financiamento de 60% do ICMS devido:
c) 5g e 6g anos: financiamento de 45% do ICMS devido:
ci) 7 e 8Q anos: financiamento de 30% do ICMS devido:
II - classe 5 - Projetos localizados nas Regiões Central
exceto Região Metropolitana de Selo Horizonte), da Zona da

Mata e Centro-Oeste:
a) 1Q e 2g anos: financiamento de 60% do ICMS devido:
b) 3g e 4g anos: financiamento de 45% do ICNiS devido:
c) 5g e 6Q anos: financiamento de 30% do ICMS devido;
III - classe C - Projetos localizados nas Regiões Sul, do
Triângulo Mineiro, do Alto Paranaiba e na Região
Metropolitana de Belo Horizonte:
a) 1Q e 2Q anos: financiamento de 50% do ICMS devido;
b) 3g e 4g anos: financiamento de 40% do ICMS devido:
c) 5Q e 6g anos: financiamento oe 30% do ICMS devido.
Art. Bg - Ao agente gestor do programa competirá a

avaliação e a aprovação do projeto, elaborado segundo o seu
roteiro e orientação.
Art. 7 - Ao agente financeiro ao programa competirá
liberar os recursos conforme cronograma de desembolso
aprovado pelo agente gestor e mediante comprovação do valor
do ICMS devido.
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Art. 8Q - Os recursos do p-ograma serão eOaSsadOS pela
Secretaria de Estado da Fazenda ao agente financeiro, dentro
dos limites do crédito orçamentário de cada exercido
financeiro.
Art. 9g - Os encargos fir'nceiros do programa obedecem a
critérios seletivos, conforme a região de localização do
empreendimento:

- classe A - Projetos localizados nas Regiões Norte.
Noroeste, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce:
a) comissão: 2.5% no ato da liberação dos recursos;
o) juros: 3% ao ano;
c) correção monetária: 50% ao IGPM-FGV;
II - classe 6 - Projetos localizados nas Regiões Central
(exceto Região Metropolitana de Belo Horizonte), da Zona da
Mata e Centro-Oeste:
a) comissão: 2.5% no ato da liberação dos recursos;
b) juros: 4% ao ano;
c correção monetária: 65% do IGPMFGV;
III - classe C - Projetos localizados nas Regiões Sul,

Triângulo, Alto Paranaiba e Região Metropolitana de Belo
Horizonte:
ai Comissão: 2,5% no ato da leração dOS recu'sos;
b) juros: 5% ao ano:
c) correção monetária: 80% do IGPM"FGV.
Parágrafo único - Para cumOrmento do disposto nas alíneas
c' CIOS incisos 1, II e 11, serão observaaas as normas
federais da política de desinciexação.
Art. 10 - O prazo de carência dos pagamentos vai de 1 (um)
a 3 (três) anos, e o prazo de amortização vai cie 3 (três) a
5 (cinco) anos, a critério do agente gestor do programa.
Art. 11 - As microernpresas e as pequenas empresas que
investirem em capital fixo e aue tiverem o resultado desse
investimento excedendo o limite para isenção, estabelecido
na Lei flQ 10.992. de 30/12/92, e no Decreto ng 34.566, cie
27/2/95. farão jus aos benefícios estabelecidos nos arts. 5Q
e 6Q desta lei.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
(a que se refere o art. 5g cia Lei ng

 
de de de

1996)
1 - REGIÃO CENTRAL
1 Aóaeté
2 Alfredo Vasconcelos
3 Alvinôpolis
4 Alvorada de Minas
5 Antônio Carlos
6 Araçai
7 Augusto de Lima
8 Balaim
9 Barão de Cocais
10 Barbacena
11 Barroso
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12 Bela Vista de Minas
13 Belo Horizonte
14 Belo Vale
15 Bet i m
16 Biqui nhas
17 Bom Jesus do Amparo
18 Bonfim
19 Brumadi nho
20 Buenõpol is
21 Cachoeira da Prata
22 Caetanópol is
23 Caeté
24 Capela Nova
25 Capim Branco
26 Carana i ba
27 Carandai
28 Casa Grande
29 Catas Altas da Noruega
30 Cedro do Abaeté
31 Conceição ca Barra de Minas
32 Conceição do Mato Dentro
33 Congonhas
34 Congonhas do Norte
35 Conselheiro Lafaiete
36 Contagem
37 Cord i sburgo
38 Corinto
39 Coronel Xavier Chaves
40 Couto de Magalhães de Minas
41 Cristiano Otôni
42 Cruci lândia
43 Curve lo
44 Datas
45 Desterro de Entre Rios
46 Desterro do Melo
47 Diamantina
48 Diogo de Vasconcelos
49 Dionisio
50 Dom Joaquim
51 Dores de Campos
52 Entre Rios de Minas
53 Esmeraldas
54 Fel icio dos Santos
55 Fel ixlândia
56 Ferros
57 Florestal
58 Fortuna de Minas
59 Funi lândia
60 Gouveia
61 Idert ioga
62 Ibi ri té
63 Igarapé
64 Inhaúma
65 1 n i mut aba
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66 Itabira
67 Itatrri:c
68 Itaguara
69 Itambé do Mato Dentro
70 ItatiaiuÇu
71 Itaverava
72 Jadoticatubas
73 Jeceaba
74 Jequitibã
75 João Monlevade
76 Joaq uim Fel ido
77 Juatuba
78 Lagoa Dourada
79 Lagoa Santa
80 Madre ce Deus de Minas
81 Maravilhas
82 Mariana
83 Mateus Leme
84 Matozinhos
85 Moeaa
86 Monjolos
87 Morada Nova de Minas
88 Morro da Garça
89 Morro do Pilar
90 Nazareno
91 Nova Era
92 Nova Lima
93 Nova União
94 Onça de Pitangui
95 Ouro Branco
96 Ouro Preto
97 Paineiras
98 Papagaios
99 Pará de Minas
100 Paraopeba
101 Passabem
102 Pedro Leopoldo
103 Pequi
104 Piedade do Rio Grande
105 Piedade dOS Gerais
106 Pitangui
107 Pompéu
108 Prados
109 Presidente Juscelino
110 Presidente Kubitschek
111 Prudente de Morais
112 Queluzito
113 Raposos
114 Resende Costa
115 Ressaguinha
116 Ribeirão das Neves
117 Riq Acima
118 Rio Manso
119 Rio Piracicaba
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120 Rio Vermelho
121 Ritápol is
122 Sabará
123 Santa Bárbara
124 Santa Bárbara do Tugúrio
125 Santa Luzia
126 Santa Maria do Itabira
127 Santana de Pirapama
128 Santana do Garambêu
129 Santana do Riacho
130 Santana dos Montes
131 Santo Antônio do Itambê
132 Santo Antônio do Rio Abaixo
133 Santo Hipõlito
134 São Brás do Suaçui
135 São Domingos do Prata
136 São Gonçalo do Rio Abaixo
137 São Gonçalo do Rio Preto
138 São João de]-Rei
139 São José da Lapa
140 São José da Varginha
141 São José do GoiaDal
142 São Sebastião Co Rio Preto
143 São Tiago
144 Senador Modestino Gonçalves
145 Senhora dos Remédios
146 Serra Azul de Minas
147 Serro
148 Sete Lagoas
149 Taquaraçu de Minas
150 Ti radentes
151 Três Marias
152 Vespas 1 ano
2 - REGIÃO DA MATA
153 Abre Campo
154 Aca i aca
155 Além Paraiba
156 Alto Jequitibã
157 Alto Rio Doce
158 Amparo da Serra
159 Antônio Prado de Minas
160 Araci taba
161 Araponga
162 Argi rita
163 Astolfo Dutra
164 Barão do Monte Alto
165 Barra Longa
166 Belmiro Braga
167 Bias Fortes
168 Bicas
169 Brás Pires
170 Cai ana
171 Cai ur i
172 Canaã
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173 Caparaô
174 Caout ira
175 Carangola
176 Cataguases
177 Chácara
178 Chalé
179 Ch 1 ador
180 Ci pot ânea
181 Coimbra
182 Coronel Pacheco
183 Descoberto
184 Div inésia
185 Divino
186 Dom Silvério
187 Dona Euzébia
188 Dores do Turvo
189 Durandé
190 Ervál ia
191 Espera Feliz
192 Estrela Daiva
193 Eugenôpol is
194 Ewbank da Câmara
195 Faria Lemos
196 Fervedouro
197 Guaraci aba
198 Guarani
199 Guararã
200 Gui dova 1
201 Gui ri cema
202 Itamarati de Minas
203 Jequer i
204 Juiz ae Fora
205 Laj 1 nha
206 Lamim
207 Laranjal
208 Leopoldina
209 Lima Duarte
210 Manhuaçu
211 Manhumi rim
212 Mar de Espanna
213 Maripá de Minas
214 Matias Barbosa
215 Mat i pÕ
216 Mercês
217 Miradouro
218 Mi raí
219 Mur i aé
220 Olaria
221 Oliveira Fortes
222 Paiva
223 Palma
224 Patrocinio do Muriaé
225 Paula Cândido
226 Pedra do Anta
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227 Pedra Dourada
228 Pedro Teixeira
229 Pequer 1
230 Piau
231 Piedade de Ponte Nova
232 Piranga
233 P1 rapet 1 nga
234 Piraúna
235 Ponte Nova
236 Porto Firme
237 P residente Bernarcies
238 Raul Soares
239 Recreio
240 Rio Casca
241 Rio Doce
242 Rio Espera
243 Rio Novo
244 Rio Pomba
245 Rio Preto
246 Rochedo de Minas
247 Rodeiro
248 Santa Cruz do Escalvado
249 Santa Margarida
250 Santa Rita de Jacutinga
251 Santa Rita do IbitiDoca
252 Santana oe Cataguases
253 Santana do Deserto
254 Santana do Manhuaçu
255 Santo Antônio do Aventureiro
256 Santo Antônio do Grama
257 Santos Dumont
258 São Francisco do Glória
259 São Geraldo
260 São João do Manhuaçu
261 São João Nepomuceno
262 São José do Mantimento
263 São Miguel do Anta
264 São Pedro dos Ferros
265 Senador Cortes
266 Senador Firmino
267 Senhora de Oliveira
268 Ser icita
269 Si iverânia
270 Simão Pereira
271 Si monés ia
272 Tabuleiro
273 Tei xei ras
274 Tocantins
275 Tombos
276 Ubá
277 tirucânia
278 Viçosa
279 Vieiras
280 Visconde do Rio Branco
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281 Volta Grande
3 - REGIÃO SUL DE MINAS
282 Ai uruoca
283 41 agoa
284 Ai bert i na
285 Ai fenas
286 Alpinópol is
287 Alterosa
288 And radas
289 Andrei ãnd ia
290 Arant 1 na
291 Arceburgo
292 Areado
293 Baepend 1
294 Bandeira CO Su
295 Boa Esperança
296 Bocaina de Minas
297 Bom Jardim de Minas
298 Bom Jesus da Penha
299 Bom Repouso
300 Borda da Mata
301 Botelhos
302 Brasópoi is
303 Bueno Brandão
304 Cabo Verde
305 Cachoeira de Minas
306 Caldas
307 Camanduca ia
308 Cambu 1
309 Cambuqu ira
310 Campamna
311 Campestre
312 Campo do Meio
313 Campos Gerais
314 Ca pet i nga
315 Capitólio
316 Ca reaçu
317 Carmo da Cachoeira
318 Carmo de Minas
319 Carmo co Rio Claro
320 Carrancas
321 Carvalhópol is
322 Carvalhos
323 Cássia
324 Caxambu
325 Ciaraval
326 Conceição da Aparecida
327 Conceição das Pedras
328 Conceição do Rio Verde
329 Conceição dos Ouros
330 Congonha 1
331 Consolação
332 Coqueiral
333 Cordislândia



334 Córrego cio Bom Jesus
335 Cristina
336 Cruzi lia
337 Delfim Moreira
338 Deifinópol is
339 Divisa Nova
340 Dom Viçoso
341 Elól Mendes
342 Espirito Santo do Dourado
343 Estiva
344 Extrema
345 Fama
346 Fortaleza de Minas
347 Gonçalves
348 Guapé
349 Guaranés ia
350 Guaxupé
351 Hei iodora
352 Ibi raci
353 Ibitiú-a de Minas
354 Ijaci
355 11 icinea
356 Inconfidentes
357 Ingai
358 1 ou i üna
359 Itaj ubá
360 1 tamogi
361 1 tamonte
362 1 tanhandu
363 Itapeva
364 itaú de Minas
365 Itumirim
366 Itut inga
367 Jacu 1
368 Jacutinga
369 Jesuân ia
370 Jurua ia
371 Lambari
372 Lavras
373 Li berdacie
374 Luminárias
375 Machado
376 Maria da Fé
377 Marmeiópoi is
378 Mínduri
379 Monsenhor Paulo
380 Monte Belo
381 Monte Santo de Minas
382 Monte Sião
383 Munhoz
384 Muzamb 1 nho
385 Nat érci a
386 Nepomuceno
387 Nova Resende

36



37 fN
388 Olimpio Noronha
389 Ouro Fj0
390 Par aguaçu
391 Paraisõpol is
392 Passa Quatro
393 Passa Vir,te
394 Passos
395 Pedra 1 va
396 Pi ranguçu
397 P1 rangu' O
398 Poço Fundo
399 Poços de Caldas
400 Pouso Alegre
401 Pouso Alto
402 Pratàpol is
403 Ribeirão Vermelho
404 Santa Rita de Caldas
405 Santa Rita do Sapucai
406 Santana ca Vargem
407 São Bento Abade
408 São Gonçalo do Sapucai
409 São João Batista do Glória
410 São João da Mata
411 São José do Alegre
412 São Lourenço
413 São Pedro da União
414 São Sebastião da Bela Vista
415 São Sebastião do Paraiso
416 São Sebastião do Rio Verde
417 São Tomás de Apuino
418 São Tomé das Letras
419 São Vicente oe Minas
420 Sapucai-Mirim
421 Senador Amara]
422 Senador José Bento
423 Ser it i nga
424 Serrania
425 Serranos
426 Si lvianõpol is
427 Soedade de Minas
428 Toledo
429 Três Corações
430 Três Pontas
431 Turvolãndia
432 Vargi nha
433 Venceslau Brás
434 Virginia
4 - REGIÃO DO TRIÂNGULO
435 Água Comprida
436 Araguar i
437 Araporã
438 Cachoeira Dourada
439 Campina Verde
440 Campo Florido
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441 Canapol is
442 Capinôpol is
443 Carneirinho
444 Cascalho Rico
445 Central ina
446 Comendador Gomes
447 Conceição das Alagoas
448 Conquista
449 Fronteira
450 Fruta]
451 Guri nhatã
452 Ind ianõpol is
453 Ipiaçu
454 Itapagipe
455 Itui utaba
456 t urarna
457 Limeira do Oeste
458 Monte Alegre de Minas
459 Pi rajuba
460 Planura
461 Prata
462 Santa Vitória
463 São Francisco de Sales
464 Tupaciguara
465 Uberapa
466 Uberlândia
467 Ver i ss 1 mo
5 - REGIÃO DO ALTO PARANAIABA
468 Abadia dos Dourados
469 Arapuã
470 Araxã
471 Campos Altos
472 Carmo do Paranaiba
473 Coromande 1
474 Cruzeiro da Fortaleza
475 Douradoquara
476 Estrela do Sul
477 Grupi ara
478 Gui marãn ia
479 Ibiã
480 Irai de Minas
481 Lagoa Formosa
482 Matutina
483 Monte Carmelo
484 Nova Ponte
485 Patos de Minas
486 Pat roci nio
487 Pedrinópol is
488 Perdizes
489 Prat inDa
490 Rio Paranaiba
49. Romaria
492 Sacramento
493 Santa Juliana
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494
495
496
497
498
6 -
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
53 1
532
533
534
535
536
537
538
539
540
54 1
542
543
544
545
546
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Santa Rosa da Serra
São Gotardo
Serra do Salitre
Tapi ra
Tiros
REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS
Aguani 1
Araújos
Arcos
Bambu 1
Bom Despacho
Bom Sucesso
Camacho
Campo Belo
Cana Verde
Candeias
Carmo da Mata
Ca-mo ao Cajuru
CarmópOl'S de Minas
Cláudio
Conceição do Pará
Córrego Danta
Cristais
Dvinôpo1 is
Dores do Indalã
Doresõpol is
Estrela ao Indaiã
Formiga
Ibituruna
igarat 'nga
1 guat ama
1 t apecer i ca
Itaúna
Japara i ba
Lagoa da Prata
Leandro Ferreira
Luz
Martinho Campos
Medeiros
Moema
Nova Serrana
Cl iveira
Pai ns
Passa Tempo
Pedra do Indaiã
Perdigão
Perdões
Pimenta
Piracema
Pi ui
Quartel Geral
Santana do Jacaré
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Monte
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547 São Francisco de Paula
548 São Gonçalo do Pará
549 São Roque de Minas
550 São Sebastião do Oeste
551 Serra da Saudade
552 Tapirai
553 Vargem Bonita
7 - REGIÃO NOROESTE DE MINAS
554 Ar 1 nos
555 Bonfinôpolis de Minas
556 Buritis
557 Formoso
558 Guarda-Mor
559 João Pinheiro
560 Lagamar
561 Lagoa Grande
562 Paracatu
563 Presidente Olegãrio
564 São Gonçalo do Ataeté
565 Unai
566 Vazante
8 - REGIÃO NORTE DE MINAS
567 Águas Vermelhas
568 Bocaiúva
569 Botumi rim
570 Brasília de Minas
571 Buritizeiro
572 Capitão Enéas
573 Claro dos Poções
574 Coração de Jesus
575 Cristãl ia
576 Engenheiro Navarro
577 Espinosa
578 Francisco Dumont
579 Francisco Sã
580 Grão Mogol
581 Iblai
582 Icarai de Minas
583 Itacambi ra
584 Itacaramb i
585 Jaiba
586 Janaúba
587 Január ia
588 Jequitai
589 Juramento
590 Lagoa dos Patos
591 Lassance
592 Lontra
593 Mamonas
594 Manga
595 Matias Cardoso
596 Mato Verde
597 Mi rabeLa
598 Monta lvánia
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599 Monte Azul
600 Montes Claros
601 Montezuma
602 Pedras de Maria da Cruz
603 P1 rapora
604 Port eir inha
605 Ri ach 1 nho
606 Riacho dos Machados
607 Rio Pardo ae Minas
608 Rubel ita
609 Salinas
610 Santa Fé de Minas
611 São Francisco
612 São João ca Ponte
613 São João do Paraíso
614 São Romão
615 Taiobei ras
616 Uba 1

617 Urucu la
618 Várzea da Palma
619 Varzelãndia
9 - REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI
620 Águas Formosas
621 Al menara
622 Araçua i
623 Atalé la
624 Bandeira
625 Berilo
626 Bertôpol is
627 Cachoeira de Pajeú
628 Capel inna
629 Cara 1
630 Carboni ta
631 Carlos Chagas
632 Catuj 1
633 Chapada do Norte
634 Comercinho
635 Coronel Murta
636 DivisõpOl IS
637 Fel isburgo
638 Francisco Badarô
639 Frei Gaspar
640 Fronteira dos Vales
641 Itaipé
642 1 tamarandi ba
643 Itaobirn
644 1 ti nga
645 Jacinto
646 Jequitinhonha
647 Joa 1 ma
648 Jordânia
649 Ladainha
650 Malacacheta
651 Mata Verde
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652 Maxaca lis
653 Medina
654 Minas Novas
655 Nanuque
656 Novo Cruzeiro
657 Ouro Verde de Minas
658 Padre Paraiso
659 Palmôpol is
660 Pavão
661 Pedra Azul
662 Poté
663 Rio do Prado
664 RuDim
665 Salto da Divisa
666 Santa Maria do Salto
667 Santo Antônio do Jacinto
668 Serra dos Aimorés
669 Teófilo Otôni
670 Turma 1 ina
671 Umburat i ba
672 Virgem da Lapa
10 - REGIÃO DO RIO DOCE
673 Açucena
674 Agua Boa
675 Ai mor és
676 Alpercata
677 Alvarenga
678 Antônio Dias
679 Belo Oriente
680 Bom Jesus do Calho
681 Braúnas
682 Campanário
683 Capitão Andrade
684 Carat i nga
685 Car-mésia
686 Central de Minas
687 Coluna
688 Conceição de Ipanema
689 Conselheiro Pena
690 Coroac 1
691 Coronel Fabriciano
692 Córrego Novo
693 Divino das Laranjeiras
694 Divinolãndia de Minas
695 Dom Cavati
696 Dores de Guanhães
697 Engenheiro Caldas
698 Entre Folhas
699 Fernandes Tourinho
700 Frei Inocêncio
701 Gal i lêia
702 Gonzaga
703 Governador Valadares
704 Guanhães
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705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

lapu
Inhapim
1 paba
1 nanema
Ipat inga
Itabirinria de Mantena
1 t ambacur i
1 t anhom
Itueta
Jaguaraçu
Jampruca
Joanés ia
Mantena
Mari lac
Mari léria
Materlândia
Matias Lobato
Mendes Pimentel
Mesquita
Mut um
Nacip Raydan
Nova Módica
Paulistas
Peçanha
Pescador
Pocrane
Resplendor
Sabinópol is
Santa Bárbara do Leste
Santa Efigênia de Minas
Santa Maria do Suaçui
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santana do Paraiso
São Geraldo da Piedade
São João do Manteninha
São João do Oriente
São João Evangelista
São José da Safira
São José do Divino
São José do Jacur'i
São Pedro do Suaçui
São Sebastião do Maranhão
Sardoá
Senhora do Porto
Sobrãl ia
Tarumi rim
Timóteo
Tumi ri ti nga
Ubaporanga
Virginõpol IS
Vi rgolândia

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 814/96
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
814/96 cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST - e dá outras providências.
Aprovada no lg turno, na forma do vencido, retorna agora a
proposição a esta Comissão para que sejam elaborados o
parecer para o 2g turno e a redação do vencido, que o
integra.

Fundamentação
O projeto de lei que ora examinamos visa a Constituir fundo
destinaco ao financiamento Ce empresas que sejam
consideradas estratégicas.
A Constituição de tal fundo se dá em momento Oportuno, na
medida em que o Pais tende a receber grandes investimentos,
e é intensa a disputa por eles. Assim a iniciativa do
Governador deve merecer amplo apoio desta Casa, pois deverá
acarretar a entrada de empresas que irão alterar
profundamente a est r utura industrial do Estado.
No que se refere ás emendas apresentadas ao projeto no lg
turno, entendemos que elas o aprimoram, adequando-o ás
necessidades existentes, mas mantendo, concomitantemente, a
essência do projeto enviado pelo Governador.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 814/96. no 2g turno, na forma do vencido no lg turno
com a Emenda ng 1. q ue apresentamos a seguir.

EMENDA NQ 1
Suprima-se o inciso VI do art. li .
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - José Braga.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NQ 814/96
Cria o F undo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas
- FUNDIEST - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento de
Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -, com o objetivo de dar
suporte financeiro a programas destinados à implantação e ao
desenvolvimento de setores estruturantes do parque
industrial mineiro.
Parágrafo único - Os programas a serem sustentados pelo
Fundo serão definidos em decreto, em consonância com a
politica industrial do Estado e atendidos os requisitos e
condições gerais estabelecidos nesta lei.
Art. 2Q - Poderão ser beneficiárias de operações com
recursos do FUNDIEST empresas cujos projetos de investimento
Contemplem a implantação de unidade industrial no Estado,
desde que a empresa e o projeto objetos da Operação com
recursos do Fundo observem as seguintes condições:
1 - pertencer a setor ou segmento industrial considerado

prioritário e que requeira ação programática governamental
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para sua implantação, consolidação ou desenvolvimento,
conforme diretrizes da política industrial do Estado;
II - caracterizar-se como projeto estruturante da expansão

e ca modernização do parque industrial mineiro, em função de
elevados efeitos intersetoriais;
III - gerar empregos diretos ou indiretos que expressem

especial melhoria quantitativa ou qualitativa na oferta de
trabalho no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá estabelecer
critérios distintos de financiamento, no que se refere a
prazos, valores e forma de amortização, em função das
características do empreendimento e do interesse econômico e
social do Estado, observadas as condições previstas no art.
6g desta lei.
Art. 3g - O FUNDIEST será constituído pelos seguintes
recursos:

- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os
créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno e

externo de que o Estado venha a ser mutuário;
III - os retornos, relativos a principal e a encargos, de

operações realizadas com recursos do Fundo;

 

IV - os resultados das aplicações financeiras das
disoonibilidades transitórias de caixa do Fundo;
V - outros recursos.

- O Poder Executivo provisionará, oportunamente e por
qualquer das formas previstas no "caout deste artigo, o
Fundo com recursos suficientes para atenoer aos compromissos
assumidos em decorrência desta lei.

2g - O FUNDIEST transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para pagamento de amortização e se rvi ços de dividas
contraídas pelo Estado, em operações de crédito interno e
externo, destinadas ao Fundo, na forma e nas condições
regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 4g - O FUNDIEST. de natureza e individuação contábeis,
será rotativo e seus recursos serão aplicados na forma de
financiamentos para investimentos fixos e capital de giro.
sem prejuízo do disposto no 2Q do art. 3g desta lei.
Parágrafo único - O prazo para contratação de financiamento
com recursos do Fundo será de 12 (doze) anos contados da
vigência desta lei, facultado ao Poder Executivo propor a
sua prorrogação, baseado na avaliação de desempenho do
Fundo.
Art. 5Q - Na concessão de financiamento com recursos do
FUNDIEST, serão observados os seguintes requisitos:

 

- enquadramento da empresa e co projeto a serem
beneficiados nos termos do art. 2g desta lei;
II - conclusão favorável da análise da empresa postulante e

do orojeto a serem beneficiados, em seus asoectos jurídico~
cadastra], técnico-econômico e financeir'o:
III - exame da viabilidade econômica do projeto a ser

beneficiado;
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IV - apresentação de certidão negativa de débito expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda. Quando se tratar ae
empresa já instalada no Estado;
V - comprovação de atendimento de exigências da legislação

ambiental em vigor;
VI - enquadramento do projeto a ser beneficiado, a cargo do

Conselho de Industrialização - COIND.
Parágrafo único - Toda Concessão ou indeferimento de

financiamento deverá ser fundamentada.
Art. 6 - Os financiamentos concedidos com recursos do
FUNDIEST obedecerão às seguintes Condições gerais:

- Para financiamento de investimento fixo:
a) será exigido do beneficiário contrapartida de recursos
próprios, financeiros ou não, de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do total do investimento fixo;
b) a liberação do financiamento poderá ser feita em
parcelas, dependendo das caracteristicas do projeto, dos
itens a serem financiados e do volume de recursos a ser
liberado;
c) o orazo de amortização do financiamento não poderá

exceder a 3 (três) anos, além da carência;
II - Para financiamento do capital de giro:
a) será exigido do beneficiário, como contraoartida, dar
inicio ao funcionamento das operações previstas no projeto,
para liberação do financiamento;
bi as condições de financiamento atenderão a parâmetros
econômicos ou sociais, considerados isolada ou
cumulativamente, tais como: volume de produção, tipos e
dimensão de insumos, volume de vencias, faturamento, número
de empregados, massa salarial, nível tecnológico e região na
qual a unidade esteja localizada, conforme es pecificações oo
programa no qual o projeto tenha sido enquadrado:
c) o financiamento será concedido em parcelas mensais,
podendo zer duas modalidades, a saber: parâmetros
representados por valores prefixados Ou parâmetros
representados por percentuais, facultada a transferência de
uma para outra modalidade de financiamento, se tal for
necessário à manutenção do fluxo de recursos do
financiamento para o beneficiário e desde que ele esteja em
dia com o cumprimento das obrigações assumidas no contrato
de financiamento, nos termos do regulamento;
ci)o número de parcelas mensais de financiamento será de,
no máximo. 120 (cento e vinte), conforme normas do programa
no qual o projeto tenha sido enquadrado;
e) o orazo de amortização das parcelas ' m andadas não
poderá exceder a 120 (cento e vinte) meses, além da
carência, de acordo com especificações do programa:
III - Em ambas as modalidades de financiamento:
a) o prazo de carência para o pagamento de cada parcela
financiada será de, no máximo, 120 (cento e vinte) meses da
data de sua liberação, conforme normas e especificações do
programa;
b) as taxas de juros serão de, no máximo, 12% a.a. (doze

por cento ao ano), podendo haver a sua dispensa em projetos
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considerados de relevante interesse para o Estado, nos
termos definidos no programa;
cl naverá remuneração do agente financeiro, a cargo do
beneficiário;
d) poderá haver a dispensa de atualização monetária das
parcelas de financiamento, em projetos de relevante
interesse do Estado, na forma e nas condições definidas no
programa;
e) as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário serão
estabelecidas de acordo com as normas ao agente financeiro
do Fundo.

l Q - Os financiamentos concedidos nos termos desta lei
dar-se-ão mediante contrato de abertura de crédito.
£ 2g - A efetiva liberação dos recursos do financiamento

está condicionada à apresen tação , pela empresa, de documento
próprio de regularidade ambienta', nos termos da legislação
vigente e de apresentação de certidão negativa de débito
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

3g - A falta de pagamento pela empresa beneficiada de
parcela recebida como financiamento fará incidir sobre a
parcela em atraso atualização monetária plena desde o
vencimento, multa de 10% e juros moratõrios de 12% a.a.
(doze por cento ao ano)

4g - O contrato de financiamento entre o agente
financeiro e a beneficiária conterá cláusula dispondo sobre
hipótese em que, ocorrido o descumprimento das obrigações
nele assumidas ou a inexecução do projeto, poderá ocorrer
alteração de uma ou mais condições de financiamento,
preservadas e ressalvadas, em seus termos, as previsões
sobre a mesma matéria contidas em protocolos já assinados.

- O financiamento estará sujeito ainda a requisitos e
condições especificas do programa no qual o projeto tenha
sido enquadrado.
Art. 7 - O contrato de financiamento deverá prever
penalidades específicas para o contratante que praticar ato
de grave violação à legislação tributária e financeira ou à
legislação ambienta], sem prejuizo das demais
resoonsabilidades civis, penais e administrativas.

1 Q - Considera-se grave violação, para os fins deste
artigo, a prática de ato tipificado como crime pela
legislação penal tributária e financeira. bem como a
infração a' ieg'slação arnbienta] para a qual esteja prevista
penalidade de suspensão de atividade, interdição ou
fechamento administrativo.

- As penalidades a que se refere o "caput" serão
graduadas conforme a gravidade do dano gerado, considerados,
ainda, para efeito de sua apli cação , outros fatores
circunstanciais, como a reincidência e o lapso de tempo em
que o contratado haja cumprido as obrigações decorrentes sem
cometer qualquer infração.
£ 3g - A imputação de efeitos da grave violação sobre o

contrato de financiamento deverá ser feita, em qualquer
hipótese, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
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Y1 4Q - Da mesma forma, a reincidência do peneficiário na
falta ou atraso de pagamento de parcelas r ecebidas como
financiamento, que se configure como mora habitual e
reiterada, caracterizará hipótese de grave violação ao
contrato de financiamento, cujos efeitos, em seu âmbito,
serão fixados e dimensionados nos termos previstos nos
e 3g deste artigo.

- O regulamento desta lei indicará os efeitos que a
grave violação poderá acarretar e que poderão ser adotados,
isolada ou cumulativamente, nos contratos de financiamento a
serem firmados entre agente financeiro e beneficiário.
' 6g - O exame e a deliberação quanto aos efeitos no

contrato de financiamento bem como sua respectiva dimensão
serão objeto de decisão do grupo coordenador definido no
art. 11 ou de juizo arbitra] nos termos ao art. 12, se
assim, em caráter excepcional, dispuser o contrato
especifico celebrado com o beneficiário.
Art. 8g - Em projetos considerados de relevante interesse
para o Estado, o Poder Executivo poderá outorgar garantia ae
natureza real ou fidejussória, que assegure ao beneficiário
a liberação das parcelas objeto do contrato de
financiamento.
c ip - As garantias poderão Consistir em caução, alienação

de títulos, valores mobiliários, ações do próprio Estado ou
de terceiros, fiança bancária e outros ativos.

2 - Os limites e as condições para a concessão de
garantia de que trata este artigo serão definidos, em cada
caso, nos termos de autorização da Assembléia Legislativa.
conforme o disposto no art. 62, XXXII, da Constituição do
Estado.

3 - A excussão das garantias poderá ser feita, total ou
Parcialmente, mediante decisão de juizo arbitra].

4g - Os Créditos e as garantias do financiamento serão
atualizados monetariamente até sua integral satisfação, na
forma da legislação em vigor à época.
f 5Q - A ordem de liberação de cada parcela financiada bem

como a decisão arbitra] que reconhecer o direito à liberação
caracterizam-se como representativas de crédito liquido e
certo.

6 - Fica autorizado o beneficiário a compensar o saldo
dos Créditos que, com a excussão das garantias previstas nos
parágrafos anteriores, não forem satisfeitos nos prazos
contratados.

7Q - A compensação a que se refere o parágrafo anterior
poderá ser feita pelo beneficiario com débitos seus para com
o Estado, de qualquer natureza, inclusive tributária,
vencidos ou vincendos.

8g - Os créditos a que se referem os 6í SQ e 6Q poderão,
em casos excepcionais, assim reconhecidos no ato de
aprovação do respectivo projeto, ser objeto de cessão total
ou parcial a terceiros, a quem fica assegurado o direito á
compensação com a mesma amplitude do parágrafo anterior, mas
inadmitida circulação posterior.
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9 - Além das garantias previstas neste artigo, fica o

Poder Executivo autorizado a, em casos excepcionais, assim
reconhecidos no ato da aorovação do respectivo projeto,
instituir, a favor do beneficiário, seguro de garantia de
obrigações contratuais.

10 - Ficam preservadas, em seus termos, as garantias e
compromissos inscritos em protocolos já assinados.
Art. 9g - O FUNIDIEST terá como gestora a Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio e como agente financeiro o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

lg - O agente financeiro receberá, como remuneração por
serviços prestados, conforme o tipo de financiamento
concedido e de acordo com o estabelecido nas normas
especificas de cada programa sustentado pelo Fundo:
a) comissão de, no máximo. 3% a.a. (três por cento ao ano),
incidente sobre o saldo devedor reajustado e incluída na
taxa de juros; ou
b) comissão de, no mínimo, 1.5% (um e meio por cento) e, no

máximo, 2,5% (dois e meio por cento), calculada sobre cada
parcela liberada e dela descontada.

2g - O BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas
Gerais para contratar operação de financiamento com recursos
do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e
judiciais necessárias.

3g - O BDMG poderá estabelecer convênios com o Banco do
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE - para a
operacionalização dos financiamentos com recursos cio Fundo,
caso em que o BEMGE agirá, igualmente, como mandatário do
Estado de Minas Gerais.

- As competências e as atribuições da gestora e do
agente financeiro, além das definidas nos incisos 1 e II do
art. 4Q da Lei Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993,
serão estabelecidas em regulamento.
Art. 10 - Incumbe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira do Fundo, especialmente no que se
refere à elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa e à elaboração da sua proposta orçamentária anual
cabendo-lhe, ainda, definir a forma de aplicação das
disponibilidades transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Compete também à Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente do Fundo, sem prejuízo
das análises do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.
Art. 11 - Integra o grupo coordenador 1 (um) representante

cie cada um dos órgãos ou entidades:
- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
ii - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio:
IV - BDMG;
V - instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INDI -;

E
o

o
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o

o

o
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VI - Conselho de Política Ambiental - COPAM -;
VII - 1 (um) representante dos trabalhadores indicado pelas

centrais sindicais existentes no Estado.
lo - Compete ao grupo coordenador, além das atribuições

definidas no inciso III do art. 4Q da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação de recursos, conforme
diretrizes estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e na política industrial do Estado, e
acompanhar sua execução;
II - propor a criação de programas a serem sustentados. pelo

fundo:

III - decidir sobre as condições de funcionamento dos
programas e sobre as de financiamento com recursos do fundo,
em consonância com a política industrial do Estado e com os
requisitos e as condições gerais estabelecidos nesta lei,
preservadas em seus termos as Cláusulas de protocolos e
contratos já assinados;
IV - solicitar assessoria da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -, da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, quando entender relevante.

2g - As decisões do grupo coordenador deverão conter
expressa motivação legal e fática.

3g - Qualquer dos membros poderá exigir do grupo
coordenador relatórios, demonstrativos e quaisquer
explicações que entender necessárias.
Art. 12 - O Estado fica autorizado a louvar-se em juízo
arbitra] ou arbitramento, atendida a legislação federal
pertinente, para acertamento e composição de dúvidas ou
controvérsias decorrentes da aplicação desta lei, autorizado
o Poder Executivo a firmar compromissos, realizar
conciliação, aceitar e cumprir decisões arbitrais,
obrigando-se por seus termos.

lg - Além das hipóteses referidas expressamente nesta
lei, os contratos entre o Estado e o beneficiário poderão
indicar outras que devam ser submetidas a juízo arbitra].

2g - A disciplina do juízo arbitra] deverá observar os
princípios da moralidade, da publicidade, da economicidade,
aa celeridade e da razoabilidade, autorizada a previsão do
julgamento por eqüidade.

3g - A decisão do juizo arbitral deverá ser publicada no
órgão oficial do Estado, e o seu cumprimento pelo Estado e
pelo beneficiário independe de homologação.
Art. 13 - Ficam o BDMG e o BEMGE autorizados a conceder
fiança a operações de financiamento realizadas por
municípios no âmbito de seus programas de fomento ao
desenvolvimento industrial, compatíveis com os objetivos e
programas do FUNDIEST, obedecidas as normas pertinentes
editadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
Convênios com os municípios em que se estabeleçam as
empresas beneficiadas de financiamentos com recursos do
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Fundo, com o propósito ce conjugar a implantação dOS
respectivos programas de desenvolvimento industrial.
Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FUNDIEST

obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320. de 17 de

março de 1964.
Art. 16 - Ficam convalidados os protocolos já celebrados
pelo Poder Executivo relativos a empreendimentos de

interesse econômico do Estado com a participação da
iniciativa privada, ficando preservados os seus termos e
garantida a sua execução.
Art. 17 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do
FUNDIEST no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data

desta lei.
Art. 18 - No exercido de 1996. as despesas do FUNDIEST

correrão à conta da dotação orçamentária nQ 4051.11623461.

Art. 19 - Esta lei entra em vigo' na data de sua

publicação.
Art. 20 - Revogam-se as ciscosições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 819/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentar'a
Relatório

De autoria do Governador CO Estado, o Projeto de Lei n
819/96 cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -
e dá outras providências.
Aprovada no ig turno, retorna a proposição a esta Comissão
para que sejam elaborados o parecer para o 2g turno e a
redação do vencido, que é parte do parecer.

Fundamentação
A assistência social vem desempenhando importante papel no

atendimento das necessidades mais imediatas da população. Em
face disso, as dotações orçamentárias destinadas a esse
setor têm sido bastante significativas.
O fundo em exame tem como finalidade melhorar a gestão dos
recursos aplicados na área de assistência social, de forma a
otimizar a sua destinação e maximizar os resultados obtidos.
Em nosso entendimento, é possiveis alcançar tais objetivos.
A razão para esse fato está na existência oe órgãos com
reconhecida experiência na prática da assistência social
como a Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, cia Criança e cio Adolescente, e de órgãos habilitados
para a administração e o controle dos recursos, como as
Secretarias de Estado da Fazenda, do Planejamento e
Coordenação Geral, além do Banco do Estado de Minas Gerais
S.A. - BEMGE.
Pensamos, também, que a constituição de um fundo
especificamente destinado à assistência social tende a
conferir maior transparência á gestão dos recursos por ele
liberados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 819/96, no 2Q turno, na forma do vencido no l Q turno.

Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
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Miguel Martini. Presidente - Geralco Rezenoe, relator -
El pe Brandão - Paulo Pjau.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 819/96

Cria o Fundo Estadual ae Assistência Social - FEAS - e da
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS -, que tem por objetivo garantir as condições
financeiras e de administração dos recursos destinados ao
desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do
Estado
Art. 2 - São recursos do FEAS:

- as dotações orçamentárias do Estado e créditos
adicionais;

II - as doações, contribuições em dinheiro, valores, bens
móveis e imóveis, devidamente identificados, que venha a
receber de organismos governamentais, nacionais Ou
internacionais, bem como de pessoas fisicas ou juridicas,
nacionais ou estrangeiras;
III - os provenientes dos concursos de prognósticos,

sorteios e loterias do Estado:

IV - os resultados de aplicações financeiras de recursos do
FEAS, realizadas na forma da lei;
V - os provenientes de alienação de bens móveis e imóveis
do Estado no âmbito da assistência social;
VI - as transferências do Fundo Nacional de Assistência

Social e de outros fundos;
VII - os advindos dos convênios da área de assistência
social, celebrados com a União, com entidades nacionais e
internacionais, públicas e privadas;
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 3Q - Os recursos do FEAS serão aplicados:
1 - rio pagamento dos beneficios eventuais previstos no
inciso 1 do art. 13 da Lei Federal nQ 8742, de 7 de
Cezempro de 1993, mediante critério estabelecido pelo
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -;
II - no apoio técnico e financeiro a serviços, programas e

projetos de assistência social, em âmbito estadual, regional
ou local, aprovado pelo CEAS. observada a prioridade
estabelecida no parágrafo único do art. 23 da Lei Federal n
8.742. de 7 de dezembro de 1993;
III - no atendimento, em conjunto com os municipios, das

ações assistenciais de caráter de emergência, sob a
orientação e concordância do Conselho Municipal de
Assistência Social;

IV - na capacitação de recursos humanos e no
desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos à área da
assistência social;

V - no estimulo e apoio ás ações regionalizadas de
assistência social;

VI - no desenvolvimento das ações assistenciais propostas
rio Plano Estadual de Assistência Social, aprovadas pelo
CEAS;
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VII - na transferência de recursos aos fundos municipais de
assistência social
VIII - na celebração de convênios ou contratos com

prestadores de serviços de entidades privadas ou

filantrópicas na área de assistência social;
IX - no estimulo e apoio técnico e financeiro a associações
e consórcios municipais na prestação de serviços de
assistência social
Art. 4o - O Tesouro Estadual repassará, mensalmente,
recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade,
destinados á execução do orçamento do FEAS.
Art. 5 - Cabe á Secretaria de Estado do Trabalho, cia

Assistência Social, da Criança e do Adolescente, responsável
pela coordenação da política estadual de assistência social,
gerir o Fundo de Assistência Social, de acordo com a Lei
Federal no 4.320, de 7 de março de 1964, e a Lei
Complementar no 27. de 18 de janeiro de 1993, sob a
orientação e nos termos de deliberação do CEAS.
Art. 6g - O FEAS terá como agente financeiro o Banco do
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.
Parágrafo único - As atribuições do agente financeiro são
as estabelecidas pela Lei Complementar np 27, de 18 cie

janeiro de 1993.
Art. 7g - O Poder Executivo disporá, no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da publicação desta lei,
sobre o regulamento e funcionamento do FEAS.
Art. 8g - E condição para os repasses aos municípios dos
recursos de que trata esta lei a efetiva instituição e
funcionamento:
1 - do Conselho Municipal de Assistência Social, de

composição paritária entre governo e sociedade civil;
II - do Fundo Municipal de Assistência Social, com

orientação, deliberação e controle dos respectivos conselhos
de assistência social
III - do Plano Municipal de Assistência Social.
Art. 9Q - Obedecida a legislação em vigor, quando não
estiverem sencio utilizados nas finalidades próprias, os
recursos do FEAS poderão ser aplicados no mercado
financeiro, cujos resultados a ele reverterão.
Parágrafo único - AS aplicações de que trata este artigo

serão feitas pela administração do Fundo, que delas prestará
contas mensalmente ao CEAS.
Art. 10 - Os recursos a que se refere o artigo anterior
poderão ser depositados em conta especial a ser aberta e
mantida err instituição financeira oficial, com remuneração
máxima correspondente à taxa vigente no mercado.
Art. 11 - O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço poderá ser utilizado em exercício subseqüente, se
incorporado ao orçamento do Fundo.
Art. 12 - A execução orçamentária das receitas se
processará por meio da obtenção do seu produto nas fontes
determinadas nesta lei.
Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária
autorização orçamentária.
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Parágrafo único - Para casos de insuficiência e omissões
orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos
suplementares e esoeciais autorizados por meio de lei.
Art. 14 - O orçamento do FEAS evidenciará as políticas e o
programa de trabalho governamentais, observados o Plano
Plurianual de Ação Governamental e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, além dos princípios da universalidade e do
equilíbrio.

Parágrafo único - O orçamento do FEAS acompanhará o
orçamento do Estado, em obediência ao principio de unidade.
Art. 15 - A contabilidade do FEAS tem por objetivo
evidenciar a sua situação financeira, patrimonial e
orçamentária, observados os padrões e as normas
estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 16 - O prazo de duração do FEAS é indeterminado.
Art. 17 - O grupo coordenador do FEAS fica assim

const i tu i ao:

- 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e dO
Adolescente;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -:
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
IV - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - BEMGE -;
V - 1 (um) representante não governamental dos usuários da

assistência social;
VI - 1 (um) representante não governamental de entidades de

defesa dos direitos dos beneficiários da assistência social;
VII - 1 (um) representante não governamental de entidades
filantrópicas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços
de assistência social;
VIII - 1 (um) representante não governamental de entidade
de trabalhadores na área de assistência social;
IX - 1 (um' representante não governamental dos conselhos

municipais de assistência social.
Parágrafo único - As atribuições do grupo Coordenador são
as estabelecidas pela Lei Complementar ng 27. de 18 de
janeiro ae 1993.
Art. 18 - Para o atendimento das despesas decorrentes da
execução desta lei no corrente exercício, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$50.000,00
(cinqüenta mil reais), observado o disposto no art. 43 da
Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 19 A codificação e a identificação de cargos

criados, transformados, transferidos ou extintos nos quadros
de pessoal do Poder Executivo serão estabelecidas por meio
de resolução da Secretaria de Estado de Recursos humanos e
Administração.
Art. 20 - O art. lQ da Lei ng 7.658. de 27 de dezembro de
1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir

empresa pública, denominada Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS -, com personalidade juridica de direito privado..
Art. 21 - Acrescente-se ao art. 2Q da Lei nQ 7.668, de 27

de dezembro de 1979, o seguinte inciso XIV:
°A-t. 2g - ......................
XIV - formular e executar a politica de artesanato do
Estado, divulgando e promovendo a comercialização de seus
produtos artesanais.".
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na cata de sua

publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 814/96

Comissão de Redação
o Projeto de Lei flQ 814/96, de autoria do Governador do
Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST - e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, com as Emendas ngs 1 e 2 ao vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a im de Que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. ig. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, oue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 814/96
Cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas
- FUNDIEST - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento de
Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -, com o objetivo de dar
suporte financeiro a programas destinados à implantação e ao
desenvolvimento de setores estruturanteS do parque
industrial mineiro.
Parágrafo único - Os programas a serem sustentados pelo
FUNDIEST serão definidos em decreto, em consonância com a
politica industrial do Estado e atendidos os requisitos e
condições gerais estabelecidos nesta lei
Art. 2Q - Poderá ser beneficiária de operações com recursos
do FUNDIEST empresa cujos projetos de investimento
contemplem a implantação de unidade industrial no Estado,
desde q ue a empresa e o projeto beneficiados observem as
seguintes condições:

- pertencer a setor ou segmento industrial ou
agroindustrial considerado prioritário e que requeira ação
programática governamental para sua implantação,
consolidação ou desenvolvimento, conforme diretrizes da
politica industrial do Estado;
II - caracterizar-se como projeto estruturante da expansão

e modernização do parque industrial e agroindustrial do
Estado, em função de elevados efeitos iritersetoriais;
III - gerar empregos diretos ou indiretos que expressem

melhoria quantitativa ou qualitativa na oferta de trabalho
no Estado.
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Parágrafo único - O Poder Executivo poderá estabelecer
critérios distintos de financiamento, no que se refere a
prazos, valores e forma de amortização, em função das
características do empreendimento e do interesse econômico e
social do Estado, observadas as condições previstas no art.
6Q desta lei.
Art. 3Q - São recursos do FIJNDIEST:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os

créditos adicionais;
II - as operações de crédito interno e externo de que o

Estado venha a ser mutuário;

III - os retornos relativos ao principal e aos encargos de
operações realizadas com recursos do Fundo:
IV - os resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;
V - outros.

1 Q - O Poder Executivo provisionará o Fundo,
oportunamente e por qualquer das formas previstas no caput'
deste artigo, com recursos suficientes para atender aos
compromissos assumidos em decorrência desta lei.

- O FUNDIEST transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para amortização e pagamento de serviços ae dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e
externo destinadas ao Fundo, na forma e condições
regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 4 - O FUNDIEST, de natureza e individuação contábeis,
é rotativo, e seus recursos são aplicados na forma de
financiamentos para investimentos fixos e capital de giro,
sem prejuízo do disposto no 2Q do art. 3Q desta lei.
Parágrafo único - O prazo para contratação de financiamento

com recursos do Fundo é de 12 (doze) anos contados da data
de publicação desta lei, facultado ao Poder Executivo propor
a sua prorrogação com base na avaliação de desempenho do
Fundo.

Art. 5Q - Na concessão de financiamento com recursos do
FUNDIEST. serão observados os seguintes requisitos:

- enquadramento da empresa e do projeto a serem
beneficiados no disposto no art. 2Q desta lei;
II - conclusão favorável da análise relativa aos aspectos

jurídico, cadastral, técnico, econômico e financeiro da
empresa postulante e do projeto;
III - exame da viabilidade econômica do projeto a ser

beneficiado;
IV - apresentação de certidão negativa de débito expedida

Pela Secretaria de Estado da Fazenda, quando se tratar de
empresa já instalada no Estado;
V - comprovação de atendimento de exigências da legislação

ambiental
VI - enquadramento do projeto a ser beneficiado, a cargo do

Conselho de Industrialização - COIND.
Parágrafo único - A concessão ou indeferimento de

financiamento serão fundamentados.
Art. 6Q - Os financiamentos concedidos com recur5os do

FIJNDIEST obedecem ás seguintes condições gerais:
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- para financiamento de investimento fixo:

a) será exigido do beneficiário contrapartida de recursos
próprios, financeiros ou não, de. no minimo. 10% (dez por
cento) do total do investimento fixo:
b) a liberação do financiamento poderá ser feita em
parcelas, levando-se em conta as características do projeto.
os itens a serem financiados e o volume de recursos a serem
liberados;
c) o prazo de amortização do financiamento não poderá
exceder a 3 (três) anos, respeitado o período de carência:
II - para financiamento do capital de giro:
a) será exigido do beneficiário, como contrapa r tida. que dê
início ao funcionamento cas ope r ações previstas no projeto,
para liberação do financiamento;
b) as condições de financiamento atenderão a parâmetros
econômicos ou sociais, considerados isolada ou
cumulativamente, tais como: volume de produção, tipo e
dimensão de insumos, volume de vendas, faturamento, número
de empregados. massa salarial, nível tecnológico e região na
qual a unidade esteja localizada, conforme especificações do
programa no qual o projeto tenha sido enquadrado;
c) o financiamento será concedido em parceas mensais. Sot
duas modalidades: parâmetros representados por valores
prefixados ou parâmetros representados por percentuais,
facultada a transferência de uma para outra modalidade, se
tal for necessário à manutenção do fluxo de recursos para o
beneficiário, desde que este esteja em dia com o cumprimento
das obrigações assumidas no contrato de financiamento, nos
termos do regulamento;
d) o número de parcelas mensais de financiamento será de,
no máximo, 120 (cento e vinte), conforme normas do programa
no q ua l o projeto tenha sido enquadrado:
e o prazo de amortização das parcelas financiadas não
poderá exceder a 120 (cento e vinte) meses. respeitado o
período de carência, de acordo com especificações do
programa;
III - em ambas as modalidades de financiamento:
a) o prazo de carência para o pagamento de cada parcela
financiada será de, no máximo. 120 (cento e vinte) meses
contados da data de sua liberação, conforme normas e
especificações do programa;
b) a taxa de juros será de, no máximo, 12% (doze por cento)

ao ano, facultada a sua dispensa em projeto considerado de
relevante interesse para o Estado, nos termos definidos no
programa;
c) a remuneração do agente financeiro ficará a cargo do

beneficiário;
dl a atual:zação monetária das parcelas de financiamento
poderá ser dispensada em caso de projeto de relevante
interesse do Estado. na forma e condições definidas no
programa no qual o projeto tenha sido enquadrado;
e) as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário serão

estabelecidas de acordo com as normas do agente financeiro
do Fundo.
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5 l Q - Os financiamentos concedidos nos termos desta lei
serão efetivados mediante contrato de abertura de crédito.

2g - A liberação dos recursos do financiamento
condiciona-se a apresentação, pela empresa, de documento
próprio de regularidade ambiental, nos termos da legislação
vigente e a apresentação de certidão negativa de débito
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

3g - O não-pagamento, pela empresa beneficiada, de
parcela recebida como financiamento implica atualização
monetária plena da parcela em atraso, a partir do
vencimento, além de multa de 10% (dez por cento) e juros
moratórios de 12% (doze por cento) ao ano.

4Q - O contrato de financiamento entre o agente
financeiro e o beneficiário conterá cláusula dispondo sobre
hipótese em que, ocorrido o descumprimento das obrigações
nele assumidas ou a inexecução do projeto, poderá ocorrer
alteração de uma ou mais condições de financiamento,
preservadas e ressalvadas, em seus termos, as previsões
sobre a mesma matéria contidas em protocolos já assinados.

5g - O financiamento estará sujeito ainda a requisitos e
condições es pecificas do programa no qual o projeto tenha
sido enquadrado.
Art. 7Q - O contrato de financiamento deverá preverp
enalidades especificas para o contratante que praticar ato
que implique grave violação à legislação tributária e
financeira ou à legislação ambiental, sem prejuízo das
demais responsabilidades civis, penais e administrativas.

lg - Considera-se grave violação, para os fins deste
artigo, a prática de ato tipificado como crime pela
legislação penal tributária e financeira, bem como a
infração à legislação ambiental para a qual esteja prevista
penalidade de suspensão de atividade, interdição ou
fecnarnento administrativo.

- As penalidades a que se refere o "caput" deste
artigo serão graduadas conforme a gravidade do dano gerado,
considerados, ainda, para efeito de sua aplicação, a
reincidência e o Denodo no qual o contratado tenra cumprido
as obrigações decorrentes sem cometer infração.

3g - Na imputação dos efeitos da grave violação sobre o
contrato de financiamento, serão observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

4g - A reincidência do beneficiário no atraso ou na falta
de pagamento de parcela recebida como financiamento, que se
configure como mora habitual e reiterada, caracterizará
hipótese de grave violação ao contrato de financiamento,
cujos efeitos em seu âmbito serão fixados e dimensionados
nos termos previstos nos 2Q e 3g deste artigo.

5g - O regulamento desta lei indicará os efeitos que a
grave violação poderá acarretar e q ue poderão ser adotados,
isolada ou cumulativamente. nos contratos de financiamento a
serem firmados entre agente financeiro e beneficiário.

6Q - O exame e deliberação quarto aos efeitos a serem
adotados no contrato de financiamento, bem como quanto a sua
dimensão, será objeto ce decisão do Grupo Coordenador,
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definido no art. li , ou de juizo arbitral, nos termos do
art. 12, ambos desta lei, se assim dispuser, em caráter
excepcional, o contrato especifico celebrado com o
beneficiário.
Art. 8g - Em projeto considerado de relevante interesse
para o Estado, o Poder Executivo poderá outorgar garantia de
natureza real ou fidejussória, que assegure ao beneficiário
a liberação das parceas objeto do contrato de
financiamento.

lg - A garantia poderá consistir em caução, alienação de
titulas, valores mobiliários, ações do próprio Estado ou de
terceiros, fiança bancária e Outros ativos.

2g - Os limites e as condições para a concessão da
garantia de que trata este artigo serão definidos, em cada
caso, nos termos de autorização da Assembléia Legislativa,
conforme o disposto no art. 62, XXXII, da Constituição do
Estado.

3g - A excussão da garantia poderá ser feita, total ou
parcialmente, mediante decisão de juizo arbitral.
# 4Q - O crédito e a garantia do f inanciamento serão

atualizados monetariamente até sua integral satisfação, na
forma da legislação em vigor.

5g - A ordem de liberação de parcela financiada, bem corno
a decisão arbitral que reconhecer o direito ã liberação
caracterizam-se como representativas de crédito liquido e
certo.

6g - O beneficiário poderá compensar o saldo dos créditos
que, com a excussão das garantias previstas nos parágrafos
anteriores, não forem satisfeitos nos prazos contratados.

- A compensação a que se refere o parágrafo anterior
poderá ser feita com débitos vencidos ou vincendos de
qualquer natureza, inclusive tributària, co beneficiário
para com o Estado.

8 - Os créditos a que se referem os 6g e 7g poderão.
em casos excepcionais assim reconhecidos no ato de aprovação
co projeto, ser objeto de cessão total ou parcial a
terceiros, a quem fica assegurado o direito à compensação
nas condições estabelecidas no parágrafo anterior, vedada a
circulação posterior.

9g - Além das garantias previstas neste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado, em casos excepcionais assim
reconhecidos no ato da aprovação do projeto, a instituir, a
favor do beneficiário, seguro de garantia de obrigações
contratuais, observado o disposto no 5 2g deste antigo.

10 - Ficam preservacas, em seus termos, as garantias e
compromissos inscritos em protocolos já assinados.
Art. 9Q - O FIJNDIEST tem como gestora a Secretaria de
Estado da Indústria e Comércio e, como agente financeiro, o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.

lg - O agente financeiro receberá, como remuneração por
serviços prestados, conforme o tipo de financiamento
concedido e de acordo com o estabelecido nas normas
especificas de cada programa sustentado pelo Fundo:
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a) comissão de, no máximo. 3% (três por cento) ao ano,
incidente sobre o saldo devedor reajustado e incluída na
taxa de juros; ou
b) comissão de, no mínimo, 1.5% (um e meio por cento) e, no

máximo, 2,5% (dois e meio por cento), calculada sobre cada
parcela liberada e dela descontada.

- O BDMG atuará como mandatário do Estado para
contratar operação de financiamento com recursos co Fundo e
para efetuar a cobrança dos Créditos concedidos, devendo,
para tanto, recorrer às medidas administrativas e judiciais
necessárias.

3g - O BDMG poderá estabelecer convénio com o Banco do
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE - para a
operacionalização de financiamento com recursos do Fundo,
caso em que esse Banco atuará, igualmente, como mandatário
do Estado.
c 4Q - As competências e atribuições da gestora e do agente

financeiro, além das definidas nos incisos 1 e II co art. 4
da Lei Complementar ng 27. de 18 de janeiro de 1993. serão
estabelecidas em regulamento.
Art. 10 - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda:
1 - a supervisão financeira do Fundo, especialmente no que

se refere à elaboração do cronograma financeiro da receita e
da despesa e à elaboração da sua proposta orçamentária
anual
II - a definição da forma de aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do Fundo;
III - a análise da prestação de contas e dos demonstrativos

financeiros do agente do Fundo, sem prejuízo das análises do
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 11 - Integram o grupo coordenador:
1 - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos ou

entidades:
a) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
b) Secretaria de Estado da Fazenda;
c) Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
d) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG;
e) Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais

- INDI.
II - 1 (um) representante de trabalhadores Indicado pelas

centrais sindicais existentes no Estado.
Art. 12 - Compete ao grupo coordenador, além das
atribuições definidas no inciso III do art. 4g da Lei
Complementar nQ 27. de 18 de janeiro de 1993:
1 - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme

diretrizes estabelecidas no Plano Mineiro ce Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e na política industrial do Estado, e
acompanhar sua execução;
II - propor a criação de programas a serem sustentados pelo

FUNDIEST;
III - decidir sobre as condições de funcionamento dos

programas e de financiamento com recursos do Fundo, em
consonância com a política industrial do Estado e com os
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requisitos e condições gerais estabelecidos nesta lei,
preservadas, em seus termos, as cláusulas dos protocolos e
contratos já assinados:
IV - solicitar assessoria da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -, da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e da
Secretaria de Estado da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento quando julgar necessário.

1 Q - As decisões do grupo coordenador deverão conter
expressa motivação legal e fática.

2g - Qualquer dos membros poderá exigir do grupo
coordenador relatório, demonstrativo ou explicação que
entender necessária.
Art. 13 - O Estado fica autorizado a louvar-se em juizo
arbitral ou arbitramento, atendida a legislação federal
pertinente, para o acertamento e composição de dúvidas ou
controvérsias decorrentes da a pli cação desta lei, ficando o
Poder Executivo autorizado a firmar compromissos, realizar
conciliação, aceitar e cumprir decisões arbitrais.
obrigando-se por seus termos.

lQ - Além das hipóteses referidas expressamente nesta
lei, os contratos entre o Estado e o beneficiário poderão
incicar outras que devam ser submetidas a juizo arbitra].

2 - A disciplina do juizo arbitra] observará os
principios de moralidade, publicidade, oral idade,
economicidade, celeridade e razoabilidade, autorizada a
previsão do julgamento por eqüidade.

3g - A decisão do juizo arbitra] será publicada no órgão
oficial do Estado, e o seu cumprimento indeperide de
homologação.
Art. 14 - Ficam o BDMG e o BEMGE autorizados a conceder
fiança a operações de financiamento realizadas por
munici p ios no âmbito de seus programas de fomento ao
desenvolvimento Industrial, compatíveis com os objetivos e
programas do FUNDIEST, observadas as normas pertinentes
editadas pelo Banco Central do Brasil - BC.
Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com município no qual se estabeleça empresa
beneficiada por financiamento com recursos do Fundo, a fim
de Conjugar a implantação dos programas de desenvolvimento
industrial
Art. 16 - Os demonstrativos financeiros do FUNDIEST
obedecerão ao disposto na Lei Federal nQ 4.320. de 17 de
março de 1964.
Art. 17 - Ficam convalidados os protocolos celebrados pelo
Poder Executivo até a data ae publicação desta lei,
relativos a empreendimentos de interesse econômico do Estado
com a participação da iniciativa privada, preservados os
seus termos e garantida a sua execução.
Art. 18 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do
FUNDIEST no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de
publicação desta lei.
Art. 19 - NO exercido de 1996. as despesas do FUNDIEST

correrão à conta da dotação orçamentária ng 4051.11623461.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.

Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 816/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 816/96, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a Política estadual de assistência
social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS - e dá outras providências, foi a provado no 2g turno,
na forma do vencido no 1 Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270. lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 816/96
Dispõe sobre a politica estadual de assistência social,

cria o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Dos Objetivos e dos Princípios da Política Estadual
de Assistência Social

Art. lg - A assistência social, direito do indivíduo e
dever do Estado, é Política de seguridade social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada por
meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública
e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades
básicas do indivíduo.

Art. 2g - O Estado e os municípios observarão os princípios
e as diretrizes estabelecidos nesta lei na formulação de
suas pol í ticas de assistência social.
Art. 3g - A politica estadual de assistência social tem por

objetivos:

- o amparo à criança e ao adolescente carente;
II - o amparo ao idoso carente:
III - o amparo á pessoa portadora de deficiência, a

promoção de sua habilitação profissional e de sua integração
ao mercado de trabalho;
IV - o amparo ã família carente e a promoção da integração

de seus membros ao mercado de trabalho;
V - o apoio ao adolescente carente por meio do
desenvolvimento de habilidades técnicas e educativas,
observado o estabelecido na Lei Federal ng 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Art. 4g - A Política estadual de assistência social rege-se
pelos seguintes princípios:

- primazia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de r en tabilidade econômica:
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II - universalização dos direitos, a fim de tornar o
destinatanio da ação assistencial alcançavei pelas demais
politicas públicas:
III - respeito à dignidade do individuo, à sua autonomia e

ao seudireito a beneficiOS e serviços de qualidade, bem
como á convivência familiar e comunitária, sendo vedada a
comprovação vexatória de necessidade;
IV - igualdade de direito de acesso ao atendimento, sem

discriminação de qualquer natureza, para populações urbanas
e rurais;
V - divulgação ampla dos beneficios, dos serviços, dos
programas e dos projetos assistenciais, bem como dos
recursos concedidos pelo poder público e dos critérios para
sua concessão.
Art. 5Q - Considera-se entidade ou organização de
assistência social aquela que presta, sem fins lucrativos.
atendimento e assessoramento aos beneficiários desta lei
bem como a que atua na defesa de seus direitos.
Parágrafo único - Entidace com fins lucrativos poderá

p r estar serviços ao sistema ce assistência social, ce forma
complementar, em caso de necessidade premente, mediante
contrato firmado com o poder público estadual ou municipal.
nos termos da Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993.
ouvido o respectivo conselho de assistência social.

Capitulo II
Da Organização e da Gestão da Política Estadual de

Assistência Social
Art. 6Q - C Estado atuará de forma articulada com as
esferas federal e municipal, cabendo-lhe a coordenação do
sistema estadual de assistência social e a execução de
programas, nos termos do art. 7g desta lei.
Art. 7p - Compete ao Estado:

- destinar recursos financeiros para os fundos municipais
de assistência social, a titulo de participação no custeio
ao pagamento dos auxílios natalidade e funeral, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -;
II - apoiar técnica e financeiramente os serviços. os
programas e os projetos de enfrentamento da pobreza
definidos pelo CEAS e pelos conselhos municipais de
assistência social, respeitando a realidade regional e
local
III - realizar e financiar, em conjunto com os municípios,

as ações assistenciais ce caráter emergencial , bem como as
de caráter preventivo:
IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as

associações e os consórcios municipais na prestação de
serviços de assistência social, ouvidos os conselhos
municipais de assistência social:
V - prestar serviços assistenciais nos casos em que os
custos ou a insuficiência de demanda municipal por tais
serviços justifiquem a sua oferta em rede regional
desconcentrada:
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VI - formular, em articulação com a União e os municípios,
o Plano Estadual de Assistência Social
VII - coordenar e articular ações que viabilizem a obtenção
do benefício a que se refere o art. 20 da Lei Federal flQ
8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Art. 8g - A instância coordenadora da política estadual de
assistência social é a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e ao Adolescente.
Parágrafo único - A Secretaria de que trata este artigo é o
órgão responsável pela formulação da política estadual de
assistência social, e a ela compete estabelecer as normas
gerais, os critérios para a aefinição de prioridades e
elegibilidade e os padrões de qualidade, relativamente a
prestação de benefícios e serviços, a programas e projetos.
Art. 9g - Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, cia
Assistência Social, da Criança e do Adolescente:

- elaborar o Plano Estadual de Assistência Social e
submetê-lo à aprovação do CEAS;
II - coordenar, articular e executar ações no campo da

assistência social

III - elaborar e encaminhar ao CEAS a proposta orçamentária
da assistência social no Estado;
IV - prover recursos para o pagamento dos benefícios

eventuais definidos nesta lei
V - propor os critérios de transferência dos recursos do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -;
VI - proceder à transferência de recursos do FEAS para os
fundos municipais de assistência social, em consonância com
Os planos aprovados pelos conselhos municipais de
assistência social;
VII - encaminhar á apreciação do CEAS relatórios
trimestrais e anuais de atividades e de realização
financeira aos recursos;
VIII - prestar assessoramento técnico aos municípios e às
entidades e organizações de assistência social;
IX - formular, juntamente com o Governo Federal, políticas

para a qualificação sistemática e continuada de recursos
humanos para a atuação no campo da assistência social
X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar a
análise de necessidades e a formulação de proposições para a
área;
XI - coordenar, desburocratizar e manter atualizado o
sistema de cadastro de entidades e organizações de
assistência social, em articulação com os municípios;
XII - assistir e orientar as entidades e organizações
cadastradas;
XIII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas
políticas socioeconômicas setoriais, visando á definição do
patamar mínimo cie atendimento às necessidades básicas;
XIV - expedir atos normativos necessários à gestão do FEAS,
de acordo com diretrizes estabelecidas pelo CEAS;
XV - elaborar e submeter ao CEAS os planos de aplicação dos
recursos do FEAS.



Art. 10 - São instâncias deliberativas do sistema
descentralizado e participativo de assistência social, de
caráter e composição paritária entre Governo e sociedade
civil:

- as conferências estadual e municipais de assistência
social
II - o CEAS e os conselhos municipais de assistência

social
Art. 11 - Fica criado o Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS -. órgão superior de deliberação colegiada.
vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho. ca  Assistência

Social da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - O CEAS é composto de 20 (vinte) membros nomeados
pelo Governador, para mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução por igual periodo, e tem a seguinte
configuração:

- 10 (dez) representantes de órgãos governamentais,
sendo:
a) 2 (dois) da Secretaria de Estaco do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente;

b) 1 (um) da Secretaria de Estado da Educação;
c) i (um) da Secretara de Estado do Planejamento e

Coorcenação Geral
d) 1 (um) da Secretaria de Estado da Saúde:
e) 1 (um) da Secretaria de Estado da Fazenda;
f) 1 (um) da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento;
g) 1 (um) dos secretários municipais de assistência social;

h) 2 (dois) representantes governamentais dos conselhos
municipais de assistência social;
II - 10 (dez) representantes de entidades não

governamentais, sendo
a) 2 (dois) de entidades de usuários da assistência social,
de âmbito estadual;
b) 2 (dois) de entidades ce defesa dos direitos de
beneficiários da assistência social, de âmbito estadual;
c) 1 (um) de entidades representativas das instituições
filantrópicas prestadoras de serviços de assistência social,
de âmbito estadual

d) 1 (um) de entidades representativas das instituições
privadas não filantrópicas prestadoras de serviços na área
de assistência social, de âmbito estadual
e) 2 (dois) de entidade representativa de trabalhadores na
área de assistência social. de âmbito estadual
f) 2 (dois) representantes não governamentais dos conselhos

municipais de assistência social.

l Q - Os membros do CEAS e seus respectivos suplentes São
indicados à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente.

2 - Os representantes de Secretarias de Estado São
indicados pelos titulares das Pastas.

3g - Os representantes dos conselhos Municipais, dos
Secretários Municipais. dos usuários. das entidades de
defesa dos direitos de beneficiários, dos trabalhadores da
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área e das entidades prestadoras de serviço, de que tratam
os incisos deste artigo, serão eleitos em foro próprio, com
registro em ata especifica.

4Q - Os membros do CEAS não são remunerados, e suas
funções são Consideradas serviço público relevante.

5g - O CEAS é presidido por um de seus integrantes,
eleito entre seus membros, para mandato de 1 (um) ano,
permitida a recondução por igual periodo

6 - O CEAS conta com uma secretaria executiva, cuja
estrutura será estabelecida em ato do Poder Executivo,
Art. 13 - Compete ao CEAS;

- aprovar a Política estadual de assistência social;
II - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Assistência

Social;

III - normatizar as ações e regular a prestação de serviços
de natureza pública e privada no campo da assistência
social

IV - normatizar e efetuar o registro das entidades e
organizações de assistência social cuja área de atuação
ultrapasse o limite de 1 (um) município
V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e

participativo de assistência social;
VI - convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos. ou

extraordinariamente, por decisão ca maioria absoluta de seus
membros, a Conferência Estadual de Assistência Social, Que
será antecedida de pré-conferências regionais e terá a
atribuição de avaliar a situação da assistência social e
definir diretrizes e prioridades para a Política estadual de
assistência social;

VII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da
assistência social encaminhada pela Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente;

VIII - aprovar critérios para a transferência de recursos
para os fundos municipais de assistência social
considerados os planos municipais de assistência social, bem
como indicadores que permitam uma distribuição mais
equitativa entre as regiões, tais como população, renda 'per
capita', mortalidade infantil e concentração oe renda;
IX - disciplinar os procedimentos de repasse de recursos

para as entidades e organizações de assistência social, sem
prejuízo do disposto na Lei de Diretrizes Orçamentarias;
X - fiscalizar, acompanhar e avaliar a gestão de recursos,
bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e
projetos aprovados;
XI - apreciar e aprovar os planos de aplicação de recursos

do FEAS;

XII - determinar as diligências necessárias ao
esclarecimento de dúvida quanto à correta utilização de
recursos de assistência social por parte das entidades
beneficiárias, ouvidos 05	conselhos municipais de
assistência social em primeira instância;
XIII - sugerir e aprovar mecanismos de participação do
indivíduo e de segmentos da comunidade na fiscalização da
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aplicação dos recursos de assistência social e na avaliação
aos resultados;
XIV - aprovar critérios para a celebração de contratos ou
convênios entre os órgãos governamentais e não
governamentais na área de assistência social
XV - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas
a identificar situações relevantes e a qualidade dos
serviços de assistência social no âmbito do Estado:
XVI - regulamentar, suplementarmente, as normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional ae Assistência Social -
CNAS -. de acordo com os arts. 20 e 22 da Lei Federal nQ
8.742, de 7 de dezembro de 1993:
XVII - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de
assistência social prestados pelos órgãos governamentais e
não governamentais do Estado, especialmente as condições de
acesso da população a esses serviços, e indicar as medidas
pertinentes à correção de exclusões constatadas;
XVIII - propor modificações na estrutura do sistema
estadual que visem à promoção. proteção e defesa dos
direitos dos usuários da assistência social:
XIX - elaborar e ap rovar seu Regimento Interno:
XX - fazer puolicar, no órgão oficial co Estado e em
periódicos ce circulação no Estado, súmula de suas atas e
r eso l uções , bem como demonstrativos das contas aprovadas do
FEAS;
XXI - dar posse aos seus conselheiros, a partir da sua
instalação;
XXII - estimular e incentivar a atualização permanente dos
servidores de instituições governamentais e não

governamentais envolvidos na prestação de serviços de
assistência social
XXIII - articular-se com o CNAS e com os conselhos
municipais de assistência social, bem como com organizações
governamentais, nacionais e estrangeiras, e propor
intercâmbio, celebração de convênio ou outro meio, com
vistas à superação de problemas sociais do Estado:
XXIV - zelar pela observância do disposto nesta lei e

acionar o Ministério Público no caso de seu descumprimento.
Capitulo III

Dos Beneficios, aos Serviços, aos Programas e aos Projetos
de Assistência Socal

S eção 1
Dos Benefícios Eventuais

Art. 14 - São benefícios eventuais aqueles que visam ao
pagamento dos auxílios natalidade e funeral às famílias cuja
renda mensal "per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário mínimo.
l - O CEAS regulamentará a concessão e o valor aos

benefícios previstos neste artigo, de acordo com critérios e
prazos definidos pelo CNAS.

2Q - Poderão ser estabelecidos outros benefícios
eventuais nos casos de calamidade pública e para atender a
necessidades advindas de situação de vulnerabilidade
temporária, dando-se prioridade à criança, à família, ao
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idoso, à pessoa portadora de deficiência, à gestante e à
nutriz.
f 3Q - O CEAS poderá propor, Ouvido o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente e na medida das
disponibilidades orçamentárias, a instituição de benefícios
subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento)
do salário mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de
idade, observado o critério da renda mensal familiar
estabelecida no caput deste artigo.

Seção II
Dos Serviços

Art. 15 - Entendem-se por Serviços assistenciais as
atividades continuadas que fazem a melhoria de vida da
População e cujas ações sejam voltadas para as necessidades
básicas e observem os objetivos, os princípios e as
diretrizes estabelecidos nesta lei.
Parágrafo único - Na organização dos serviços, será dada

prioridade à infância e à adolescência em situação de risco
social e pessoal, objetivando cumprir o disposto no art. 227
da Constituição Federal e as normas da Lei Federal ng 8.069.
de 13 de julho de 1990.

Seção 111
Dos Programas de Assistência Social

Art. 16 - Os programas de assistência social compreendem
ações integradas e complementares, têm objetivos, prazos e
área de abrangência definidos e visam a qualificar,
incentivar e melhorar os benefícios e os serviços
assistenciais.

lg - Os programas de que trata este artigo serão
definidos pelo CEAS e darão prioridade à inserção
profissional e social, observados os princípios, OS
objetivos e as diretrizes que regem esta lei e as
prioridades definidas pelos conselhos municipais de
assistencia social e constantes nos planos municipais.

- Os programas voltados para os idosos e para a
integração da pessoa portadora de deficiência serão
articulados com o beneficio de prestação continuada,
estabelecido no art. 20 da Lei Federal ng 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.

Seção IV
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

Art. 17 - Os projetos de enfrentamento da pobreza
compreendem o investimento econômico-social nos grupos
populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente,
iniciativas que garantam a sua organização social, sua
capacidade produtiva e de gestão, com vistas à melhoria das
condições gerais de subsistência e à elevação do padrão de
qualidade de vida.
Art. 18 - O incentivo a projetos de enfrentamento da
pobreza assenta-se na articulação e na participação de
diferentes áreas governamentais e na cooperação entre
organismos governamentais, não governamentais e da sociedade
civil

Capitulo IV
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Disposições Gerais e Transitórias
Art. 19 - O CEAS, por decisão da maioria absoluta de seus
membros, ouvido o CNAS e respeitados o orçamento estadual e
a disponibilidade financeira do FEAS. poderá propor ao Poder
Executivo a alteração dos limites de renda mensal "per
capita' de que trata o art. 14 desta lei.
Art. 20 - O titular ca Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente promoverá os
atos necessários á implantação do CEAS. ce conformidade com
o disposto no art. 12 desta lei, no prazo de 60 (sessenta)
dias contados a partir oa data da publicação desta lei.
Art. 21 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente promoverá
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
publicação desta lei, o cadastramento ou recadastramento das
entidades beneficiárias de recursos de assistência social,
com vistas á avaliação de sua organização, do cumprimento de
seus objetivos e da observância dos critérios estabelecidos
pelo CEAS.
Parágrafo único - Para cadastramento ou recadastramentO na
Secretaria de Estado dO Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, a entidade assistencial instalada
em município onde houver Conselho Municipal de Assistência
Social constituído é obrigada a apresentar o certificado de
registro e autorização de funcionamento expedido pelo
referido conselho
Art. 22 - As entidades e organizações de que trata o art.
13, IV, desta lei, que incorrerem em irregularidade na
aplicação de recursos repassados pelos poderes públicos.
terão sua inscrição no CEAS cancelada ou suspensa, segundo
critérios definidos pelo próprio Conselho, sem prejuízo das
ações civeis e penais cabíveis e resguardando-se o
atendimento aos usuários, conforme normas do CNAS.
Art. 23 - O CEAS terá o prazo ce 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data da primeira investidura de seus membros
para elaborar seu Regimento Interno, que disporá sobre o
funcionamento e a estrutura do Conselho.
Art. 24 - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias

contados da data da publicação desta lei, nomeará comissão
paritária para elaborar a proposta de reordenamento dos
órgãos da assistência social na esfera estadual. na  forma do
art. 5g da Lei Federal n 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Elbe Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA. 3 DE JULHO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lo DE JULHO DE 1996
Presidência do Deputado José Henrique

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta cequorurr. - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise

- Ailton Vilela - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Djalma Diniz
- Jairo Ataide - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria
Barros - Leonidio Bouças - Marco Régis - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Scnettino - Pêricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Wilson Trópia.

Fa 1 ta de 'Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de 'quorum', e convoca OS Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data. às 14 ho ras, com a seguinte
ordem do dia: - A ordem do dia anunciaca é a publicada na
edição anterior.),

ATA DA 30 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM
27 DE JUNHO DE 1996, DESTINADA A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DO

PROF. OSWALDO GON ÇALVES COSTA
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Com posição da
Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Jorge Harinas e do Sr. Paulo Uchoa Costa
- Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Com parecem os Deputados:
Agostinho Patrtjs - Wanaerley Avia - Seoasto Navar'c

Vieira - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - António Júlio -
Afltori Vilela - Alberto Pinto Coelrio - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Djalrna Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geralco Santanna - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Jairo Ataide
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - Kemil kumaira
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino
- Péricles Ferreira - Ronaldo Vascoricelios - Sebastião
Helvécio- Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrjs) - As 20h03min,

a lista ce comparecimento registra a existência de número



regimental. Declaro aberta a reunião. S0P a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro para. nas funções
de 2Q-Secretário, proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O Deputado Clêuber Carneiro, 2Q-Secretário "ad hoC.
procede à letura da ata Ca reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa o Exmo. Sr. Deputado Tarcísio HenriqueS. Secretário da
Justiça, que nesta noite representa o Sr. Governador Eduardo
Azeredo; a Ilma. Sra. Jeny Uchoa Costa, viúva do nosso
inesquecível Prof. Oswaldo Gonçalves Costa; o limo. Sr.
Paulo Uchoa Costa, filho do homenageado, que falará em nome
da família: o Exmo Sr. Deputado Federal Israel Pinheiro
Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas: os lImos.
Srs. Paulo Adelmo Lodi. Presidente da Academia Mineira de
Medicina, José Carlos Viana Colares, Vice-Presidente e
representa- -.e do Conselho Regional de Medicina.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a
memória do Prof. Oswaido Gonçalves Costa.

Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para
ouvirem, de pé. o Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas,
autor do requerimento Que suscitou esta reunião.

Palavras do Deputado Jorge Hanflas

 

Exmcs. Srs. Deputado Agostinho Patrús. Presidente da
Assembléia Legislativa CO Estado de Minas Gerais: Deputado
Tarcisio Henriques, Secretário de Estado da Justiça.
representante do Sr. Governador do Estado. Eduardo Azeredo;
Exma. Sra. Jeny Uchoa Costa, viúva do homenageado: Exmos.
Srs. Dr. Paulo Uchoa Costa, filho do homenageado; Deputado
Israel Pinheiro Filho, Secretário de Estado dos Transportes
e Obras Públicas; Dr. Paulo Adeimo Lodi, Presidente da
Academia Mineira de Medicina; Dr. José Carlos Viana Colares,
Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina; Deputados,
senhoras e senhores presentes, familiares do saudoso Prof,
Oswaldo Gonçalves Costa; nos tempos que correm, Quando a
especialização adauire foros de indispenSa p ilidade na vida
profissional, ficamos propensos a relegar tudo o que não se
relacione diretamente com nosso ramo de atividade.
Esse tecnicismo às vezes exacerbado, que concentra a
atenção do profissional exclusivamente sobre temas
especificos de sua área, oferece vantagens inegáveis, na
medida em que confere maior segurança e induz a menor margem
de erro.
No campo da Medicina, a especialização é, atualmente,
exigência inquestionável. Longe se vão os tempos em que o
médico, sobretudo em nossos rincões 00 interior, era
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responsável por todo e qualquer diagnóstico, não importava
quais fossem os males do paciente.
Aquela figura amiga, que passava da obstetricia à
psiquiatria com igual desenvoltura, cuase não mais se
encontra. Mas o especialista capacitado, mesmo no contexto
presente, não se pode submeter ao rigorismo e ao
estreitamento cientifico. Procura ele, ao invés, temperar a
ciência com cultura geral e usar de respeito e sensibilidade
em relação ao enfermo, tentando compreendê-lo como um todo,
que abrange desde o estrato sócio-econômico do paciente até
a conjuntura global da sociedade em que vive. Em outras
palavras, a medicina para ele não funciona sem a intervenção
das ciências ditas humanas e sem observância do preceito
cristão de amor ao próximo. Coincidentemente, nota-se hoje,
na prática médica, uma volta ás origens. Observa-se,
exatamente, a tendência salutar do retorno à tradicional
figura co médico de familia, aquele profissional carinhoso e
solicito que atende ao paciente, muitas vezes, em sua
própria casa. Procura-se, assim, atenuar a tecnicidade, que
poderia levar ao tratamento do homem como se máquina fosse.
Ocorrem-nos essas idéias no momento em que aqui nos
reunimos para prestar justa e póstuma homenagem ao muito
caro Prof. Oswaldo Gonçalves Costa, porque aqueles que
conheceram nosso homenageado sabem muito bem que.
paralelamente a dermatologista de renome internacional,
Oswaldo Costa era possuidor de cultura geral formidável -
que o fazia o mais ilustrado e interessante dos
interlocutores -, bem como era dotado de profundo senso de
humanidade - do que resultava o mais compreensivo e cordial
dos confidentes. Dominando como ninguém a arte ca
conversação, escutá-lo era sempre um prazer, mesmo durante
as entrevistas médicas, em que, de praxe, predomina a seca
objetividade. Era o calor humano, a bonomia, a cultura
humanistica, a precisão científica, a competência
profissional, enfim, tudo dosado para torná-lo, sem receio
de incorrer no lugar comum, personagem inesquecível para
quem desfrutou de seu convivio.
Temos hoje o privilégio de, como médico que somos e como
parlamentar, prestar desta tribuna justa homenagem á memória
do cientista e da excepcional figura humana. E para melhor
nos desincumbirmos de tão honroso encargo, gostariamos de
dar a esta mensagem um tom de conversa, justamente aquela
área em que Oswaldo Costa nos fascinava, tanto quanto com
sua genial competência no terreno da medicina e da
dermatologia. Por essa razão, nosso pronunciamento não será
mera compilação ae fatos em orcem necessariamente
cronológica.
Mineiro cioso de suas origens, o Prof. Oswaldo Costa nasceu
em Conceição da Barra. Município de São João dei-Rei, na
primeira década do século, aos 3/12/1905. Vindo para Belo
Horizonte, a par dos estudos dedicou-se a atividades
desportivas, notabilizando-se como defensor das cores do
Atlético e do selecionado ce Minas Gerais. Sua excelente
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atuação como goleiro granjeou-lhe o simpático apelido de
Perigoso".
Matriculando-se na Faculdade de Medicina. Oswaldo Costa foi

colega do futuro académico Guimarães Rosa. Tornaram-se
amigos, e nosso homenageado passou a compartir com Rosa do
amor pelo sertão, da admiração pelas coisas interioranas, a
tal ponto que, posteriormente, revelando uma das múltiplas
facetas de seu intelecto, publicou ele interessante trabalho
sobre as veredas sertanejas, uma das paixões também do
escritor de CordiSburgo.
Cursando a 4 a série da Faculdade de Medicina, iniciou-se na

atividade em que viria a notabilizar-se no último ano do
curso, quando estagiou ria Clinica Dermatológica cia
Faculdade.
Diplomando-se em 1931. em vez de procurar a pós-graduação

junto a sofisticados centros no estrangeiro. preferu
radicar-se no interior do Estado, trabalhando como clinico
geral. Dessa época, vem sua preferência pelo método cie
observação clinica,	que lhe	possibilitou, no futuro.
identificar novas manifestações patológicas, como a
acroceratoelastoidose farnilial. que veio a ser conhecida
como a 'doença cie Oswaldo Costa'.
Voltando à Capital, o jovem e talentoso médico alistou-se

como assistente	voluntário cia Clinica Dermatológica e
Sifiligráfica cia Universidade, começando a brilhante
carreira como professor universitário, coroada em 1962 com a
aprovação em concurso para titular da cátedra. Defendeu tese
memorável sobre acroceratoSes, e o novo feito representou o
ápice de atividade intensiva, que passou pela livre-docência
e por significativa colaboração também na Faculdade de
Ciências Médicas. Ao longo das ides magisteriais, que
dividia com sua respeitada clinica e freqüentes estágios e
visitas aos principais centros dermatológicos do mundo,
publicou ele alentado número de obras, que lhe valeram o
titulo de	autor brasileiro	mais citado em trabalhos
científicos.
Aposentando-se como Professor Emérito da UFMG, continuou

com os estudos e com a prática em sua clinica particular.
sempre e cada vez mais procurada. Tal atividade, ele a
manteve quase até os últimos anos e foi por essa época, em
1989. dentro das comemorações do Bicentenário tia
Inconfidência Mineira, que se inaugurou na Faculdade de
Medicina a Biblioteca-Sala Oswaldo Costa. Ali foram reunidos
milhares de livros, teses e "memorabilia' por ele doados e
que havia colecionado no decorrer do tempo. Na oração que
proferiu durante a cerimônia, mais uma vez demonstrando não
se limitar sua visão á ciência, declarou textualmente: "Sou
um sonhador e acredito no futuro do meu Pais, porém acho que
o Governo deveria diminuir o seu gigantiSmO, orivatizaridO as
empresas q ue	não necessitam ser geridas por lei." E
prosseguia ele: "As pessoas precisam ser estimuladas a se
auto-sustentarem. gerindo seus próprios negócios na
iniciativa privada." Perguntamos nós agora aos que nos
ouvem: não é realmente extraordinário que um cientista, cuja
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preocupação deveria ater-se à ciência, fosse portador de
mensagem de tamanha atualidade? No momento em que proliferam
as discussões sobre a questão das privatizações, é válido
recordar essa lição, que, também ai, deixou-nos nosso
querido homenageado.

Se fôssemos enumerar todas as realizações do Prof. Oswaldo
Costa, isso nos demandaria grande tempo e nos levaria a
incorrer no risco das omissões, tal a sua imensurável
riqueza. Grande foi ele em tudo, como cientista, professor.
clinico, intelectual, cicadão, chefe de familia. Casado com
Dona Jeny Uchoa Costa, companheira notável, amiga fiel e
dedicaca por toda uma longa vida, o casal teve oito filhos,
que não desmerecem a ilustre ascendência. Entre eles,
pedimos vênia para mencionar o nome cio Dr. Paulo Uchoa
Costa, médico que continua na trilha do pai, atuando com
brilho invulgar na clínica dermatológica.
Quem consultar livros e publicações que se refiram ao Prof.
Oswaldo Costa notará que a unanimidade é a tónica dessas
referências, quando se trata de tributar encômios à figura
de nosso homenageado.
Temos em mãos, por exemplo, editorial ao Boletim
Informativo flQ 93 ca Faculdade de Medicina cia UFMG. cujo
titulo e• ' • swaldo Costa - Paradigma da Mineiridade, da
Sabedoria, da Ciência e da Clinica". Já o n 66 ao Anuário
Brasileiro De rmatológico, de 1991. estampava em suas
páginas: "Oswaldo Gonçalves Costa - O Honorável Decano da
Dermatologia Brasileira".

Acreditamos bastarem essas duas citações e já teremos dito
tudo. Somente acrescentaremos que a unanimidade é
compartilhada por esta Assembléia, a qual em boa hora
decidiu reverenciar a memória daquele que foi um dos maiores
mineiros e brasileiros deste século. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Paulo Llchoa Costa
Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrcjs, Presidente cia

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Deputado Tarcísio Henriques. Secretário da Justiça.
representando o Sr. Governador do Estado. Eduardo Azereco;
Ilma. Sra. Jeny tichoa Costa, viúva do homenageado; Exmo. Sr.
Deputado Israel Pinheiro Filho. Secretário de Estado dos
Transportes e Obras Públicas; limos. Srs. Or. Paulo Adelmo
Lodi, Presidente da Academia Mineira de Medicina e Dr. José
Carlos Viana Colares. Vice-Presidente do Conselho Regional
de Medicina. Oswaldo Costa, meu pai, era um homem simples e.
por isso mesmo, difícil de definir. Alguém quase ingênuo em
sua grandeza. Se me pedirem para apontar o que mais
caracterizava sua marcante personalidade, eu r esponderia sem
hesitar: o seu entusiasmo, acrescido de um inequivoco fogo
interior que o estimulava a ir sempre além dele mesmo.
Ambicionou ser um dermatologista de projeção internacional
e logrou Sê-lo. Foi também um memorável professor, não
exatamente porque aspirasse a isso, mas porque era essa sua
vocação, e porque isso vinha ao encontro de seu eu mais
profundo.
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Meu pai era um comunicador nato, um homem que adorava
conversar. Conversava com seus clientes e alunos, conversava
com seus filhos, preocupava-se com eles, mas a eles nada
impunha. Era um liberal, porque autêntico mineiro.
Trouxe da Fazenda da Barra, no Município de São João dei-
Rei, onde nasceu, toda a sua mineiridade.
Tinha uma fé inquebrantável no Brasil e considerava pecado

mortal instilar. sooretudo nos jovens, o pessimismo.
Foi médico numa é poca peculiar, que não volta mais:
impossível copiar Oswaldo Costa. Conseguiríamos apenas uma
caricatura. Devemos imitá-lo, isto, sim, na sua obsessão
pelo essencial: o trabalho, a família, a consciência
tranqüila.
Era um homem que amava profundamente a vida. Dias antes de

mor rer, e diante do inevitável, deu-me a mão e disse: "Até à
volta". Não me disse um definitivo adeus. mas um provisório
"até à volta", tal era a sua confiança em Que superaria a
morte e em q ue nos encontrariamos de novo. E. numa autêntica
declaração de amor à vida, como que expressava seu desejo de
percorrer ainda novos caminhos e viver novos sonhos.
Porta-voz que sou de minha mãe, de meus irmãos e de toda a
minha família, agradeço à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, na pessoa do Deputado Agostinho Patrús. nobre
Presidente desta Casa e nosso estimado amigo. De forma muito
especial, agradeço, também, ao digno Deputado Jorge Hannas,

que propõs esta honraria que tanto nos sensibilizou e tanto
nos comove neste momento. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de

entregar à Sra. Jeny Uchoa Costa, viúva do homenageado, uma
placa alusiva a esta homenagem, como reconhecimento da
Assembléia Legislativa ao trabalho desenvolvido pelo ilustre
médico Dr. Oswaldo Gonçalves Costa e com os seguintes
dizeres: "A família do Dr. Oswaldo Costa, a homenagem do
Poder Legislativo mineiro pela preciosidade da obra legada a
este Estado pelo ilustre médico, mestre e doutor, que, como

poucos, conseguiu reunir sabedoria e conhecimento para,
humanamente, exercê-los na família. na comunicade e na
medicina. Sua maneira de ser, seus ensinamentos e
pub li cações o fazem eterno na memória cientifica de Minas.
Belo Horizonte, 27 de junho de 1996.
- Procede-se á entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência se associa ás homenagens que o povo

mineiro, por seus representantes nesta Casa, presta a este
grande expoente da ciência médica nacional, o Prof. Oswaido
Costa.
Para tornar mais viva entre nós, neste momento, a presença

do ilustre mestre, tomamos a liberdade de ler o testemunho
de quem teve o privilégio de conviver com ele no dia-a-dia
da Faculdade de Medicina da UFMG, de ouvir suas lições e
usufruir dos tesouros de seu espirito iluminado. Referimo-
nos ao depoimento emocionado da Dra. Orcanda Andrade Patrús,
minha esposa, que será publicado nos Anais Brasileiros de
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Dermatologia, publicação oficial da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, e cujas palavras fazemos nossas.

Escrevo sobre Oswaldo Costa por escolha e com alegria. E,
se assim o faço, permitam-me começa r contanco uma história,
como gostava o professor.
Num dia qualquer de um fevereiro Que já vai longe, os

alunos do 5g ano do curso médico da UFMG esperavam na sala,
como era hábito então, pela entrada do mestre. E ele entrou
sem pretensões, meio de lado, inquirindo à secretária se na
sala havia tudo aquilo de que precisava. E de que precisava
Oswaldo Costa além de si mesmo, de seus enormes
conhecimentos, de sua simplicidade, de seu senso de humor
para fazer de qualquer aula um espetáculo singular? Oswaldo
Costa professor tinha o que dizer da dermatologia e da vida.
E dizia de suas lutas, de suas conquistas, com simplicidade
e a uma alegria dos mais jovens. Os alunos o adoravam,
vibravam com seus "Shows' dermatológicos, com as histórias
de sua infância e dos anos do Colégio Santo Antônio, em São
João dei-Rei, com a mudança para Belo Horizonte, com o
ingresso e o curso na Faculdade ae Medicina e, sobretudo,
com as histórias do Oswaldo Costa goleiro do Clube Atlético
Mineiro, o famoso " Perigoso', quase sempre evitando gois,
mas, as vezes, engolindo alguns "frangos". Das mais
interessantes histórias era o do jogo entre Atlético e
Corinthjans. em São Paulo. Era um jogo decisivo, mas os
jovens jogadores, quase todos estudantes e amadores,
chegando a São Paulo, se encantaram com a noite paulistana.
O dia seguinte, o dia do jogo, era dia de ressaca. O time
que vencera em Belo Horizonte perdeu por 8 a O. Ao final do
jogo, o locutor de uma rádio, entrevistando o goleiro,
perguntou: 'Perigoso", esta é a primeira vez em aue você
joga no gol ao Atlético? Oswaldo Costa não justificou,
respondeu apenas: "Não E a última'".
Oswaldo Costa era assim, mesclava o ensino da medicina com

os fatos ca vida. Dizia de como estudava noites inteiras.
ÓS mergulhados na água fria para espantar o sono. Falava da
esposa de quem se orgulhava, dos filhos que amava, dos
cunhados companheiros, misturados com psoriases,
ceratodermias e raras genodermatoses.
Não seguia escolas de didática, mas, talvez. 'tocasse de

ouvido' no saber motivar e atrair a atenção e a curiosidade
do aluno. O doente, acreditava, era a fonte ao conhecimento.
Era preciso examinar. palpar, sentir as texturas. pesquisar
as dores, verificar 'in vivo' a ação dos medicamentos.
Talvez soubesse, como cantou Camões em 'Os Lusiadas', que
'Não se aprende, Senhor. na fantasia/Sonhando, imaginando,
ou estudando/Senão vendo, tratando e pelejando'
E sua trajetória universitária foi uma longa e dura peleja
na qual nunca transigiu. Era obstinado, incansável mesmo, no
aprofundamento de cada pesquisa. Sua tese de cátedra sobre
as Ceratodermias Palmo-Plantares, em 1962, esgotava o
assunto, mas não só esgotava, como acrescentava a descrição
de uma nova doença: a "ac rocetatoelastoidose". Seguiram-se,
posteriormente, vários estudos e publicações sobre a
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acrocetatoelastoidose, senco de ressaltar os realizados na
Alemanha por Jung e colaboradores. Os mais importantes
livros-textos de dermatologia da atualidade incluem a
doença, e Fitzpatrich e Cols. em 'Dermatology in General
Medicine', 4 ed., 1993, mostram duas fotos cedidas pelo
Departamento de Dermatologia da Universidade de Zurique.
Suíça, e, no texto, assinalam que usando o termo
acrocetatoelastoidose, o dermatologista brasileiro Costa, em
1953. descreveu . . . Mas Oswaido Costa publicou muitos
outros estudos relevantes e exaustivos, que introduziram
novos conhecimentos à dermatologia e constam na literatura
médica. Como sua aluna, como sua assistente na Faculdade ee
Medicina da UFMG e, depois, como sua sucessora, após o Prof.
Tancredo Furtado, na titularidade da cadeira de dermatologia
na Faculdade, creio que devo aqui incluir mais os aspectos
não registrados de sua trajetória profissional e pessoal. E
é tão fácil fazê-lo porque Oswaldo Gonçalves da Costa não
era um homem comum.
Jovem de um pais então ainda obscuro, chega Oswaldo Costa.

em busca de novos conhecimentos, ao Hospital Saint Louis. em
Paris. Está presente, pela primeira vez, a uma sessão de
debates de casos clínicos. E possivel imaginar a formalidade
e o respeito com que eram tratados os professores de então.
A paciente era examinada, exames eram mostrados, todos
inconclusivos. D recém-chegado Oswaldo Costa ousa uma
sugestão: 'doença da arranhadura do gato, de descrição
muito recente à época. Posteriorrnente, o diagnóstico se
confirma, e o jovem passa, pelos conhecimentos sempre
demonstrados, a receber a consideração do meio acadêmico
francês, então detendo a hegemonia mundial.
Oswaldo fez palestras e conferências em diferentes
congressos, associações e escolas médicas e. em 1952. foi
Vice-Presidente do Congresso Mundial de Dermatologia em
Londres. Tinha uma maneira de conversar fácil, alegre,
envolvente e vivia cercado de alunos e admiradores nas
festas e reuniões, mas foi o estudioso, o pesquisador que
estendia com seus livros e escritos, que traçava sozinho o
seu destino, que ofuscava pela inteligência e sagacidade.
Assim, muitos o admiravam e alguns o invejavam.
Deixou a marca de sua participação nos estudos médicos da

dermatologia, deixou sua marca de professor nos alunos que
ensinou e nos professores que o sucederam. Legou, tambêm, à
dermatologia seu filho Paulo Costa, um estudioso diário de
medicina, uma cultura eclética e versátil dentro de uma alma
de tOdS as generosidades. Paulo o acompanhou nos estudos e
tratamentos dos doentes e compreendeu, mais que iodos nós, a
personalidade obstinada e firme do velho professor.
Parte Oswaldo Costa. Parte como sempre viveu, enfrentando
todas as adversidades e, cremos todos, terá conquistado,
também, as alegrias de um céu que, em sua infância,
descreveram sua querida mãe e os Padres de sua São João del-
Rei
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência agradece ao Dr. Paulo Uchoa Costa, à Sra. Jeny
Uchoa Costa, aos familiares do Dr. Oswaldo Gonçalves Costa e
aos demais Convidados pelo comparecimento, e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 28. às
9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e seis de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões OS Deputados Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão,
Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Jairo Ataide, por
incicação da Liderança do PFL), Elbe Brandão, Arnaldo Penna
e Durval Angelo, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
Mourão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente suspende a reunião por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, comunica o recebimento das seguintes
proposições, bem como a designação dos relatores a que foram
distribuidas: Projetos de Lei ns 795/96 (Deputada Elbe
Brandão). 802/96 (Deputado Bonifácio Mourão), 829/96
(Deputado Arnaldo Penna) e o Re querimento no 1,510/96
(Deputada Elbe Brandão). Esgotada a matéria da l là Parte da
reunião, passa-se à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento em q ue solicita a
inversão da pauta, de forma que o Projeto de Lei nQ 741/96
seja apreciaco em primeiro lugar. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Esgotada a matéria da 1 Fase, passa-
se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a apreciação de
proposições de deliberação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Arnaldo Penna procede á leitura do
Parecer para o lQ Turno do Projeto de Lei nQ 741/96. O
relator conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo np 1, que apresenta. Na fase de discussão,
fazem uso da palavra os Deputados Durval Angelo, Bonifácio
Mourão e Elbe Brandão, todos favoráveis a aprovação do
parecer. Encerrada a discussão e colocado em votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. A seguir. o Presidente
suspende a reunião. As 15h30min. com a presença dos
Deputados Ajalmar Silva, Ailton Vilela (Substituindo este à
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB),
Bilac Pinto e Arnaldo Penna, O Presidente, Deputado Ajalmar
Silva, declara reaberta a reunião e determina a retirada de
pauta do Projeto de Lei nQ 469/9 ,5. por não atender aos
pressupostos regimentais. Esgotada a matéria da 2a Fase,
Passa-se á 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
d

i
scussão de pareceres de redação final cc projetos que

dispensam a apreciação do Plenário. Colocado em votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
599/95. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
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agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã,
às 10 horas, com a finalidade de se apreciarem as emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei ng 469/95, do
Deputado José Bonifcio, que estabelece incentivos para a
exoneração voluntária de servidores públicos estaduais e dá
outras providências. determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Arnaldo Penna. esiente - Gilmar Macriaco - Bilac Pinto -

Geraldo Santanna.
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de
junho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Antônio Andrade e Gil Pereira (os dois últimos em
substituição aos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Luiz
António Zanto, respectivamente, por indicação das Lideranças
do PMDB e do PPB), membros da Comissão ae Saúde e Ação
Social; Marcos Helén'o, António Andrade, Gil Pereira e
Carlos Pimenta, membros da Comissão de Defesa do Consumidor.
Estão presentes, também, os Deputados Arnaldo Penna, Hely
TarquíniO, Marcelo Gonçalves e Ivair Nogueira. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior,

que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. Em seguida. o Presidente informa aos Deputados

que a reunião se destina a realizar audiência pública com
representantes da sociedade civil, com o objetivo de se
discutirem as novas denúncias de irregularidades e os crimes
cometidos no Hospital da UNIMED. em Betim. O Presidente
passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, que apresenta
requerimento sol icitanao sejam ouvidos nesta reunião os Srs.
Jamil José Saliba e Antônio Ferreira de Freitas. do Hospital
UNIMED de Betim. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. A Presidência registra a presença dos seguintes
convidados: Srs. Sófia de Melo. Alexandre Nunes de Melo,
respectivamente. Presidente e Vice-Presidente da APAE em
Betim; Cristiane Mesquita, representando o Sr. Rogério
Greco, Promotor de Defensoria dos Direitos Humanos em Belo
Horizonte; Vadir José de Souza, representando a Sra. Geralda
da Conceição Tito. Secretária do Conselho MUflICiO31 de Saúde
de Betim; Ruth da Fonseca. Nilza de Castro Cabral Oliveira,
Jaqueline Mônica Araújo, Adriane Franco Amarai, Jaqueline
Mônica Araújo Costa, Tânia Faustino da Silva. Nataliel Alves
aos Reis. Geraldo de Oliveira Paula, Eduardo Martini Lopes,
José Torquato Araújo Xavier: e Antônio Ferreira de Freitas e
Jamil Saliba, respectivamente, Diretor Clinico e Presidente
do Hospital UNIMED em Betim. O Deputado Marcos Helênio
explica o objetivo da reunião e, em seguida, passa a palavra
aos convidados para que façam as suas explanações. Abrem-se
os debates entre Deputados e convidados, conforme consta nas
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notas taquigráficas. Concluídos os debates, o Deputado Ivair
Nogueira apresenta requerimento no qual solicita aos membros
da Comissão de Saúde e Ação Social seja realizada visita ao
Hospital da UNIMED. em Betim, para se verificarem as suas
condições de funcionamento, tendo em vista as denúncias
sobre possíveis irregularidades no atendimento prestado por
aquele hospital. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Marcos Helénio oassa a Presidência ao
Deputado Antônio Andrade, tendo em vista que a matéria a ser
apreciada é de sua autoria. O Deputado Marcos Helénio
apresenta requerimento no qual solicita ao Procurador Chefe
da Deferisoria Pública a designação de um defensor público em
Betim, para que sejam impetrados procedimentos judiciais
pleiteando as indenizações devidas, especialmente as perdas
patrimoniais e morais, bem como os danos estéticos.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado, com voto
contrário do Deputado Carlos Pimenta. Ato continuo, o
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento no qual
solicita seja oficiado à Superintendência de Vigilância
Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, para que tomem
medidas visando à apuração das condições de funcionamentodo
Hospital UNIMED. em Betim. Submetido a votação, é o
r equerimento aprovado. O Deputado Marcos Helênio reassume os
trabalhos e tece as últimas considerações sobre o assunto em
tela. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos Convidados e dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
Luiz Antônio Zanto - Dinis Pinheiro - Marco Régis - Jorge
Hannas.

ATA DA 352 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia vinte de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala oas Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho e Elbe Brandão, membros
da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Antônio Andrade.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Piau, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada
Elbe Brandão que proceda ã leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a finalidade da
reunião ê debater o Projeto Novilho Precoce em Minas Gerais
com os Srs. José Alberto Avila Pires, Cooroenador Técnico de
Bovinos de Corte da EMATER-MG; Paulo Caldeira Brant e
Antônio Jésus Pena, representantes da AFRIG; Isaltino
Gonçalves Filho. Assessor de Tributação da Área de Novilho
Precoce da Secretaria de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento; Altino Rodrigues Neto, Superintendente de
Produção Animal do IMA, e Márcio Carvalho Rodrigues,
representante da FAEMG. O Presidente solicita que os
convidados tomem assento á mesa e passa a palavra ao Prof.
Sebastião César Cardoso Brandão, da Universidade Federal de
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viçosa, que expõe o programa do 1 Congresso Internacional de
Laticinio - 1 CIL -, a ser realizado no mês de julho de
1996, em Belo Horizonte, com a finalidade de discutir a
política de produção e de qualidade sanitária do leite e de
seus derivados. Logo após, o Presidente tece comentários
iniciais acerca do Projeto Novilho Precoce em Minas Gerais,
e, a começar pelo Sr. José Alberto Ávila Pires, todos os
convidados expõem opiniões sobre o assunto, com grande
participação dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Elbe
Brandão. Coricomitantemente à fase de exposição. realizam-se
os debates, com perguntas e respostas diretas entre os
participantes. Encerrada esta fase, o Deputado Paulo Piau
passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão e apresenta
requerimento em que solicita seja reembolsado dos gastos com
sua ida a Brasilia para participar de evento de caráter
legislativo, como representante desta Casa. Submetido a
votação , é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Paulo Piau informa que os assuntos
ventilados na reunião se encontram registrados nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra OS
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho - Elbe Brandão,

ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E

AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis
de junho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Jorge Eduardo e Oliveira. Luiz Antônio Zanto e Jorge
Hannas, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Hely TarquiniO. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Antônio
Zanto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A

Presidência esclarece que, nos termos do edital de

convocação, a reunião se destina a apreciar o Parecer para o
1g Turno do Projeto de Lei ng 576/95. que institui medidas
para garantir o tratamento, a reabilitação e a reinserção
social ca pessoa portadora de transtorno mental e da outras

providências. A seguir, o Presidente passa a palavra ao

relator da maté r ia. Deputado Luiz Antônio Zantc, para
proceder à leitura de seu parecer, para cuja discussão fazem
uso da palavra todos os parlamentares presentes. Após. o
Deputado Marco Régis solicita vista da matéria, e seu pedido
é deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
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Jorge Hannas. Presidente - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis
- Jorge Eduardo de Oliveira. -
ATA DA 7 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
junho oe mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Glycon Terra
Pinto (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do PPB), Paulo Piau (substituindo o
Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL)
e José Braga (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por
indicação da Liderança do PDT), membros cia supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalnos. informa que
a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e solicita ao Deputado Glycon Terra Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à
fase de discussão e votação de proposições da Comissão. A
Presidência submete a votação requerimento do Deputado
Miguel Martini, em que solicita sejam convidadas diversas
autoridades para debater, em audiência pública, as propostas
contidas no Projeto de Lei ng 879/96. O requerimento é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Romeu

Queiroz - Bilac Pinto - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.978

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, utilizando-se da prerrogativa que
lhe é conferida pelo art. 90, VIII, c/co art. 70, II, da
Constituição mineira, opôs veto parcial á proposição de lei
q ue transforma a Secretaria cie Estado da Casa Civil do
Governo øe Minas Gerais e a Secretaria de Estado de
Comunicação Social em Secretaria cie Estado da Casa Civil e
Comunicação Social.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, b',

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial, para receber parecer.

Fundamentação
o veto parcial incidiu sobre o art. 15 da Proposição ng
12.978, o qual objetiva reservar ao Poder Legislativo, na
programação diária da TV Minas - Cultural e Educativa.
período de até 60 minutos para divulgação de suas
atividades.
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Fundamentando a sua posição contrária ao dispositivo, O

Governador asseverou que a divulgação pretendida acarretaria
aumento de despesa para o Tesouro estadual, ainda sem a
correspondente previsão na lei orçamentária, num momento
grave de redução dos gastos públicos.
Um breve exame dos fatos nos mostra que, nesse ponto, não
assiste razão ao Chefe do Executivo. Conforme se lê no f lg
do artigo vetado, a produção do material necessário à
divulgação será feita a expensas da Assembléia Legislativa.
Essa Casa, desde 30/11/95, p roduz, por dia, aproximadamente
6 horas de material televisivo, destinado à veiculação no
Canal do Legislativo, de TV a cabo. Por força do art. 23, 1.
"b". da Lei Federal flQ 8.977, de 6/1/95, as operadoras de TV
a cabo, nas suas respectivas áreas de abrangéncia. colocaram
á disposição dos Legislativos Estadual e municipais um de
seus canais. Em Belo Horizonte, o canal 40 transformou-se no
Canal do Legislativo e a Assembléia, repita-se, já integrou
na sua rotina diária a produção de cerca de 6 horas de
material para televisão. Evidentemente, não haverá maiores
dificuldades na seleção de parte desse material para
transmissão na Rede Minas. E esse o aspecto da produção.
Quanto à transmissão, também não haverá aumento de gastos.
Expliquemos: a TV Minas permanece no ar. diariamente, cerca
de 18 horas. Transmite aproximacamente 2 horas de programas
locais e, no restante co tempo, retransmite a programação
das TVs educativas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Há um
custo fixo para que a TV Minas se mantenha no ar durante as
citadas 18 horas e. é claro, tal custo não será alterado
pela transmissão do material referente ao Legislativo. Será
inevitável certa adaptação na programação, mas, importa
ressaltar, de interesse para os mineiros. Com efeito,

parcela pequena das produções paulista e carioca deverá ser
substituida por programas que focalizem as múltiplas
atividades desenvolvidas flO âmbito deste Poder. Esses
programas, apresentando os contornos de uma prestação de
contas informal, terão a grande importância de possibilitar
aos mineiros maior conscientização acerca co exercício da
cidadania e da realidade do Estado.
O segundo argumento do Chefe do Executivo para a reje'çãO
do dispositivo é que, em atenção ao disposto no parágrafo
único do at. 228 da Constituição mineira, se faz necessária
a formulação de uma proposta conjunta dos três Poderes do
Estado. Ao nosso ver, esse entendimento carece de amparo
no texto constitucional. O preceito citado pelo Governador
estatui que as emissoras oficiais de rádio e televisão
"reservarão horário para a divulgação das atividades dos
Poderes do Estado, conforme dispuser a lei". Esperamos
Chegar á situação ideal em que Legislativo, Executivo e
Judiciário divulguem diariamente suas atividades ao povo
mineiro. Ertretanto, não se extrai do preceito sob exame
qualquer vinculação entre a divulgação feita por um Poder e
a dos demais. Acresce que a transmissão em canal de
televisão é atividade que pressupõe a formulação de um juizo
de conveniência e oportunidade no âmbito de cada instituição
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interessada e exige inúmeras medicas ce caráter
administrativo. Ora, em respeito ao principio da
independência e da harmonia entre os Poderes, não pode o
Legislativo substituir-se à direção dos Poderes Executivo e
Judiciário na realização dessa avaliação nem tampouco ficar
impedido de levar a efeito sua decisão, devido ã realidade
eventualmente diferente dos outros Poderes. Diante disso,
quer-nos parecer que a iniciativa desta Casa, repercutindo
apenas sobre a sua administração interna, é a mais conforme
com os comandos da Carta Magna.

Conclusão
Por todo o exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial

oposto à Proposição de Lei flQ 12.978.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - Paulo Piau, relator - José

Henrique.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 826/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputaco Bonifácio Mourão, o projeto de lei

em análise visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares -
APAE -, com sede no Municipio de Governador Valadares.
Encaminhado o projeto, preliminarmente, à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno, na
forma regimental.

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil sem fins lucrativos,
que atua com eficiência na recuperação do excepcional. Para
tanto, promove medidas de natureza educativa e socializante,
que objetivam assegurar-lne o ajustamento e o bem-estar.
Acreditamos, pois, que a instituição merece ser declarada

de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do

Projeto de Lei ng 826/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 862/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Miguel Martini, tem
como objetivo alterar as aliquotas do ICMS incidente sobre
os produtos constantesno 'item 6 ca Tabela F. a que se
refere o art. 12 da Lei ng 6.763, de 26/12/75.
Publicado em 21/6/95, foi o projeto distribuído a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento
Interno.
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Fundamentação
Procura-se, por via do projeto em estudo, reduzir de 25%
para 18% a aliquota do ICMS incidente sobre operações
relativas aos produtos discriminados na referida tabela, á
exceção dos perfumes.
Avaliando o projeto á luz do ordenamento juridico-
constitucional vigente, não encontramos óbices a sua
tramitação. Ao contrário oa anterior, a atual Constituição
do Estado, em seu art. 66, III, não atribui ao Governador do
Estado competência privativa para deflagrar o processo
legislativo a respeito de matéria de natureza tributária.
Assim sendo. quanto à iniciativa, está o projeto consoante
com o texto constitucional vigente, especialmente com os
arts. 25, l, da Constituição Federal e 61. III, da Carta
mineira.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluirnos Dela juridicidade. pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto ce Lei flQ
862/96.
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Bilac Pinto - Simão ecrc Toledo - Gilmar Machado (voto
contrãriOI.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 868/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei flQ
868/96 objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Oliveira Fortes, com sede no Municipio de Oliveira Fortes.
Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o ar. 103. V. 'a'.
o Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os
documentos indispensáveis á declaração de utilidade pública.
prevista na Lei flQ 5.830, de 6/12/71, q ue regula a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade em análise tem
personalidade juridica, está em funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idóneas,
Que não recebem remuneração pelo exercicio de suas funções.

Conclusão
Em face do ex posto. concluimos pela juridicidace, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto ae Lei n
868/96 no lg turno, na forma origina).
Sala das Comissões, 2 de julno de 1996.

o Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Bilac Pinto - Romeu Queiroz.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 800/96

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
8 Relatório
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De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com
sede no Municipio de Divino das Laranjeiras.
Após a aprovação do projeto no lg turno, em sua forma

original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A ACIMD é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que
presta relevantes serviços de assistência social, visando à
Promoção da pessoa humana. Em razão da importância de . suas
atividades, acreditamos ser justo e oportuno que ela seja
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 800/96 no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Dimas Rodrigues, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 1996

ATAS

ATA DA 167a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1996

Presidência co Deputaao Agostinflo Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ
890/96 - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise -
Comunicações: ComLnicações ao Deputado Lu-: Antônio Zanto
(8) - Oradores Inscritos: Discursos cos De p utados João Leite
e Miguei Martini - 24 PARTE (ORDEM DO DIA): 12 Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Questões
ce ordem - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise;
questão de ordem; chamada para recomposição de 'quorum;
existência de número regimental para votação: aprovação do
requerimento; verificação de votação; ratificação da
aprovação - 2 Fase: Qalavras do Sr. Presidente - Discussão

e Votação de Proposições: Dscussãc. em 2 turno, do Projeto
de Lei ng 65/95; dscurso co Deputado Gilmar Macnado;
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almi Cardoso - Alvaro António
- Anderson Acauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo ae Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - JOSé Henrique
- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecê - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helénio - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - TOninho Zeitune - WilsOn
Trõpi a.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min.
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.
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Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Toninho Zeitune, 2Q-Secretário "ao hoc",
proceae a leitura ca ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Elbe Brandão, Ia-Secretária 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Saulo Levindo Coelho. Presidente da TELEMIG,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Paulo
Schettino (solicitação de implantação de telefonia rural na
localidade de Rancno da Telha, no Municipio de Senacor
Modestino Gonçalves). que o pedido foi encaminhado aos
órgãos competentes da empresa para estudos de viabilidade
técnica.

Do Sr. Affonso Renato dos Santos Teixeira, Oficial do
Cartório do 2Q Oficio de Registro de Imóveis de Uberaba,
informando, em atenção a requerimento da Comissão de Defesa
do Consumidor, que, nos livros desse Cartório. constam 6
registros de incorporações imobiliárias cujos imóveis
tiveram suas construções financiadas pelo Sistema Financeiro
de Habitação - BNH. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Da Sra. Regina Assunção, Senadora; dos Srs. Chico
Ferramenta, Lael Varelia e Sandra Starling, Deputados
Federais; Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do
Tribunal de Justiça; Ricardo Pinheiro, Diretor dos Correios
em Minas Gerais; Rubem David Azulay, professor, do Rio ce
Janeiro, agradecendo convite para a reunião es pecia' em
homenagem á memória do dermatôlogo Oswaldo Gonçalves Costa.
Da Sra. Regina Assunção, Senadora, agradecendo convite para

o lançamento do livro "Eleições Municipais 1996", de Cícero
Dumont.

Dos Srs. Lael Vareila e Sandra Starling, Deputados
Federais, agradecendo convite para o lançamento do livro
"Antologia do Bom Senso", do Deputado Federal Roberto
Campos.

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça, agracecendo convite para a reunião
especial em homenagem à PMMG.

CARTOES
Do Gen.-Bda. Alvaro Henrique Vianna de Moraes. Comandante

da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, e do Cel. Geraldo
Nagib Salomão, Chefe cia lia Circunscriçãode Serviço
Militar, agradecendo o convite em homenagem á memória do
Prof. Oswaldo Gonçalves Costa.
Do Ten.-Cel. José Carlos Lemos, Comandante do 12Q Batalhão

de Policia Militar, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem á PMMG.
Do Sr. Lázaro Pontes Rodrigues. Presidente da União dos
Varejistas de Minas Gerais, cumprimentando esta Casa pelo
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l ançamento do livro "Antologia do Bom Senso', de autoria co
Deputado Federal Roberto Campos.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada a Mesa a segunte

proposição:
PROJETO DE LEI HQ 890/96

Declara de utilidade pjbica o Grémio Esport i vo Universa
com sede no Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Esportivo Universal, com sede no Municipio de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: Jovens saudáveis se formam através da prática
desportiva. Fenómeno inconteste na vida co prasileiro, ela
constitui um instrumento indispensável ao seu
aperfeiçoamento fisico e cultural.
O esporte, além de desenvolver força fisica e resistência,
amplia a sociabilidade de quem o pratica, pelo congraçamento
que proporciona.
Apesar de todas essas vantagens, encontramos vários
segmentos da sociedade indiferentes aos resultados altamente
significativos que essa atividade proporciona.
Nossa meta é recuperar o sentido educativo e disciplinar
que o es porte possui, por meio da criação de grêmios e
associações esportivas, além de melhorar o desempenho dos
at letas.
Betim tem suas tradições marcadas por uma série de
atividades que a tornam atraente e respeitada, tendo como
coadjuvante o dinamismo do seu povo. Logo, recebe com
entusiasmo a criação do Grêmio Esportivo Universal, que se
propõe a difundir a prática da cultura fisica, em especial
do atletismo e do futebol, contribuindo de forma expressiva
para incentivar o esporte em Minas.
A entidade merece, assim, ser declarada de utilidade

pública por meio deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Rêmolo Aloise.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Luiz Antônio Zanto (8).

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.



90

O Deputado João Leite * - DO. Presidente desta Casa, caros
membros da Mesa, prezados colegas Deputados, é com muita
satisfação que compartilho com os colegas a informação ae
que a luta que temos desenvolvido para que a população
mineira possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida, não
sendo obrigada a aspirar, em locais públicos, a fumaça dos
cigarros daqueles que optaram por este hábito, vem ganhando
mais força e adeptos no âmbito federal.
Fomos informados de que a Comissão de Assuntos Sociais do

Senado pretende elaborar um projeto com o objetivo de
controlar e fiscalizar a qualidade do cigarro produzido no
Brasil, principalmente os teores de alcatrão, nicotina e
monóxido de carbono. E também de que, desde ontem, o fumo
esta proibido em todos os vôos internacionais, conforme
acordo entre a lata (Agência Internacional de Transportes
Aéreos) e a Organização Mundial de Saúde.
A sugestão do Diretor do Instituto Nacional do Câncer,

Marcos Moraes, que prestou informações sobre o assunto em
reunião da referida Comissão, na última semana, é de que lei
obrigue a divulgação nos maços de cigarros dos teores das
substâncias citadas e que preveja um limite máximo para cada
uma, limite este que seria ainda mais reduzido a partir do
ano 2.000. Também entre suas sugestões estava a de se
proibir o fumo em ambientes fechados e exercer maior
fiscalização sobre as indústrias.
O Município de Belo horizonte já partiu na frente, com

relação ao assunto, quando foi aprovada na Câmara Municipal
e depois sancionada pelo Prefeito Patrus Ananias a Lei ng
6.861, de minha autoria, que define importantes medidas de
combate ao tabagismo no município. Desde maio de 1995,
portanto, já é proibido fumar em locais públicos da cidade,
como em táxis, transportes coletivos, bares, restaurantes,
cinemas, teatros, bancos, supermercados, lojas, bibliotecas.
elevadores e escolas municipais. A lei prevê ainda a adoção
de medidas educativas. E muito importante que essas medidas
sejam divulgadas para que os cidadãos conheçam os seus
direitos e ajudem a fiscalizar a aplicação da lei, em
beneficio de todos.

Na Assembléia Legislativa, elaborei projeto de lei com o
mesmo teor, para que as oessoas possam ser beneficiadas em
todo o Estado. Depois ce passar pela apreciação das
comissões, o projeto está incluído na ordem do dia desta
reunião para o segundo turno. Assim, gostaria de poder
contar com o apoio de todos os colegas á aprovação desse
projeto, para que Minas Gerais seja um dos Estados pioneiros
nessa luta em defesa da saúde de sua população. Lembro aos
caríssimos colegas que as mais conceituadas pesquisas
realizadas já comprovaram que o cigarro contém cerca de
1.470 substâncias prejudiciais á saúde e Que ele é
responsavei por 30% de todos os cânceres e por mais de 90%
dos cânceres ce pulmão. Aproximadamente ioo mil brasileiros
morrem por ano de doenças decorrentes do tabagismo.

De acordo com o Diretor do Instituto Nacional ao Câncer, a
fumaça exalada da ponta do cigarro é mais prejudicial á
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saúde ao que a absorvida pelos fumantes. Estes são mais
afetados, porém, porque ficam sujeitos à ação aos dois tipos
de fumaça.
Não ás drogas! Nosso exemplo é muito importante! Muito

obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presente Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, antes de mais nada, queria dizer que apoiamos.
integralmente, a bela iniciativa do Deputado João Leite e,
com certeza, estaremos votando a favor dela, pois ela só vem
melhorar a qualidade e a perspectiva de vida dos mineiros.
Estamos aqui, hoje, Sr. Presidente, para falar de um

projeto nosso que está tramitando nesta Casa e que foi
debatido, hoje, pela manhã, amplamente, pelas entidades
interessadas. Estavam presentes representantes do Executivo.
aa FIEMG. da Associação Comercial, do Clube dos Diretores
Lojistas, contabilistas, enfim, todos que têm interesse no
assunto. E sobre isso que. neste momento, queremos nos
pronunciar.
Os objetivos de estabilização e de crescimento da economia

contidos no Plano Real colocaram o Pais diante de novos
desafios. Moaernização e eficiência tornaram-se requisitos
imprescindiveiS à manutenção das instituições, tanto no
setor público quanto na iniciativa privada. Não há mais
lugar para as estruturas viciadas ce obtenção de recursos,
camufladas e sustentadas pelos altos indices inflacionários
e pela especulação financeira.
Em tempos de dinheiro escasso, de contenção ae gastos, de

esforço generalizado para sustentar a estabilidade, a ordem
primeira é apertar os cintos. Mas isso não basta. E
necessário alterar comportamentos, o que ás vezes só se
consegue com os devidos ajustes nas normas que os
disciplinam.

Esse é o pano de fundo da situação econômico-financeira de
Minas Gerais, no contexto da realidade brasileira, e de um
problema esoecifico ao Estado na área tributária: o das
condições impostas aos contribuintes que tenham aeixado de
fazer o recolhimento aos cofres públicos dentro ao prazo
legal.
Tais condições estão expressas no art. 56 da Lei ng 6.763.

de 26/12/75, que consolida a legislação tributária mineira,
e constituem, a nosso ver, um grande empecilho a que as

pessoas jurídicas coloquem em dia seus compromissos e a que
o Estado, consequentemente, eleve substancialmente sua
arrecadação.
Sem entrar em detalhes sobre o referido artigo - o q ue foi

feito, exaustivamente, no âmbito da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Casa -. queremos chamar a
atenção para alguns aspectos cia lei que a tornam anacrônica
e inadequada, tendo em vista a realidade em que vivemos.
Seria pouco provável, aliás, que uma norma elaborada há

mais de 20 anos, em circunstâncias po 1 iticas e econômicas
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inteiramente diferentes, tivesse mantida a sua
aplicabilidade nos dias de hoje, em que a intransigência do
regime autoritário foi substituída pela prática do diálogo,
e a perspectiva de elevados índices inflacionários deu lugar
a um planejamento mais seguro, possibilitado pela
estabilidade da moeda.

Nas circunstâncias atuais, de inflação contida mas também
ae extremo a perto financeiro, a legislação referente ao
recolhimento dos tributos em atraso não pode ser tão dura
com os contribuintes, em termos de prazos e das penalidades
previstas, sob pena de aumentar a inadimplência e perder sua
eficácia.

Ademais, o principio que impera na cobrança do ICMS, além
de induzir o autuado a procurar o pagamento parcelado, com
prazos os mais dilatados possiveis, não estimula o
contribuinte que informa espontaneamente seu débito e deseja
pagá-lo ou aquele que, embora o raja informado, não o tenha
recolhido no tempo devido.
A conseqüência de tal sistemática é que esses

contribuintes, que estariam dispostos a saldar seus
compromissos em condições menos desfavoráveis, são tratados
da mesma maneira que os sonegadores, aqueles que agem de má~
fé e só terão seu débito apurado a partir da ação
fiscalizadora do Estado.
O resultado prático da legislação em vigor pode ser

avaliado pelos números apresentados, no início deste ano.
pela Secretaria da Fazenda, referentes aos tributos em
atraso. Minas teria nada menos do que 36 mil devedores, e
acumulavam-se na justiça 50 mil processos envolvendo a
Questão.
Os débitos inscritos na divida ativa atingiam a soma de

R$2.700.000.000,00, o equivalente, segundo salientou o
próprio Secretário da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima, a mais
da metade do que o Estado arrecadou no ano passado, ou seja.
R$4.800.000.000.00. Dados divulgados pela imprensa na última
sexta-feira, atribuídos ao mesmo órgão do Governo, já
elevavam a divida ativa para R$3.500.000.000.00 e o número
de p rocessos judiciais para mais de 64 mil.
Diante desses fatos e da necessidade de fazer convergirem

os interesses do Estado com os dos contribuintes, com base
nos princípios do bom-senso e da justiça, estamos submetendo
á apreciação dos senhores Deputados o Projeto de Lei n
879/96, de nossa autoria, que altera o art. 56 da Lei nQ
6.763, de dezembro de 1975.
O projeto busca corrigir as distorções a que nos

referimos, através de um sistema de penalidades mais
racional e mais justo, onerando de maneira menos severa o
imposto denunciado espontaneamente ou a simples
inadimpléncia do imposto declarado, em relação àquele
sonegado e apurado somente pela fiscalização. Por outro
lado, a proposição amplia o número de parcelas para quem
optar por saldar o débito por partes, estabelecendo
percentuais gradativos de multas, proporcionalmente ao prazo
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cie quitação. Privilegia ainda o pagamento ã vista, em
comparação com o recolhimento parcelado.
Acreditamos que esse tratamento diferenciado se

constituirá num estimulo a que os contribuintes saldem seus
compromissos, dotando o Estado de instrumento mais eficaz
para equacionar as pendências com os cofres públicos.
Enquanto em âmbito federal não se efetiva uma reforma

tributária com a extensão e a profundidade que a Federação
reclama, não podemos ficar de braços cruzados. E
responsabilidade nossa trabalhar positivamente, modificando
aquilo que estiver ao nosso alcance.
Entendemos aue o projeto em pauta é uma contribuição

concreta nesse sentido. Esperamos que ele seja assumido
pelos nobres pares e se torne ponto de partida cio esforço do
Legislativo para solucionar os problemas financeiros dO
Estaco e para se promoverem as mudanças cie que o Pais tanto
necessita na área tributária.
Para finalizar. Sr. Presidente, chamo a atenção para a

necessidade de esse projeto ter urna tramitação mais
acelerada, em função da dificuldade de comunicação, uma vez
que, sendo noticiado pela imprensa que a Assembléia está
votando algum projeto de concessão cie benefício a
microempresas, a pequenas, médias e grandes empresas, isso
poderia, devido a uma informação mal passada, sugerir ao
contribuinte a suspensão imediata do pagamento. aguardando
algum beneficio que possivelmente poderia vir. Isso não é
verdade. Por esse motivo, apresentamos requerimento, que foi
aprovado, para que haja tramitação em regime de urgência e
para que nós, envidando todos os esforços, possamos dar à
sociedade mineira, ainda nesse semestre, uma lei que vá ao
encontro aos anseios de toda a sociedade, principalmente de
todos os microempresários, pequenos, médios e grandes
empresários, e que vá ao encontro de uma necessidade cia
própria Superintendência da Receita do Estado, de um
aparelhamento que possibilite uma flexibilização maior, para
que eles cumpram seu papel constitucional.
Enfim, durante a elaboração desse projeto de lei, durante

a composição do projeto, foram ouvidas várias entidades
interessadas no assunto, entre as quais a FIEMG. o SEBRAE e
a Associação Comercial Está de parabéns a equipe da
Secretaria da Fazenda, que, a nosso pedido, debruçou-se em
cima dessa proposta, com as linhas mestras estabelecidas por
nós, e apresentou um projeto que está agradando a todos, com
algumas pequenas diferenças de indices, o que certamente
será discutido e aprovado na reunião conjunta das comissões.
quando daremos os retoques necessários para a aprovação
desse projeto. E urna iniciativa da Assembléia Legislativa
que vai contribuir para a sociedade mineira.

Concedo aparte ao Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Nobre Deputado

Miguel Martini, V. Exa. disse que o projeto vai ao encontro
dos interesses da sociedade, principalmente dos setores
empresariais. Hoje, ouvimos algumas criticas e gostaríamos
de repassá-las, para que fique expressa a posição da bancada
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do PT. Quando da tramitação do projeto que trata da
vergonhosa isenção fiscal da Paraibuna. a Bancada criticou a
forma privilegiada e sem critério que estava sendo usada.
Trata-se de uma só empresa, sem se pensar em inadimplência e
na sonegação de milhares de outras empresas. Se criticamos o
projeto de V. Exa., é por entender que não vai ao encontro
dos interesses da sociedade. Sentimos, hoje, num debate com
as entidades empresariais, alguns pontos de surpresa e
questionamento a respeito cio projeto. Gostaríamos de
discutir o projeto de V. Exa. . mas não ae forma apressada. O
projeto foi apresentado no dia 26, e tive acesso a ele no
dia 28. Aprová-lo nessa semana seria temerário. O melhor
será fazermos uma discussão maior no segundo semestre.
Realmente, não senti que ele estivesse indo ao encontro dos
interesses dessas entidades; talvez, de encontro, porque
ouvimos criticas feitas a ele.
O Deputado Miguel Martini - Eu diria que o projeto está

indo ao encontro dos interesses da sociedade e posso
garantir, e até providenciar para cada pa r lamentar, se
houver dúvida, o apoio exolicito da FIEMG, do CDL, do SEBRAE
e da Associação Comercial. Existem apenas algumas diferenças
de opinião acerca de ajustes em um ou outro índice. A
filosofia do projeto teve o apoio de todos. E. no todo, o
projeto vai ao encontro dos anseios das entidades. Elas
estão dando o seu apoio porque o projeto foi feito ouvindo
essas entidades. E posso comprovar isso para que cada
parlamentar não tenha dúvidas sobre essa questão. Muito
obrigado.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - A Presidência passa ã 2a Parte da
reunião, com a la Fase ca Ordem ao Dia, compreendendo a
discussão e a votação ce pareceres e a votação de
req uerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da oróxima reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
O Deputado Gilmar Machado encaminhou requerimento a esta
Presidência, no qual solicita a revisão do despacho de
recebimento do Projeto de Lei nQ 813/96. do Governador do
Estado, para que a matéria passe a tramitar na forma de
projeto de lei complementar, alegando tratar-se de matéria
estatutária, relacionada com direitos e deveres permanentes
dos servidores.
Esta Presidência, no exercido de suas atribuições
regimentais, decide não receber o requerimento do nobre
parlamentar com base nas razões que passa a expor:
1 - Trata-se, no caso em exame, em primeiro lugar, de se

definir qual o requisito indispensável para que uma norma
jurídica receba o "status" de lei complementar, com todas as
implicações que esse fato tem, tanto na tramitação do
projeto de lei, quanto no que diz respeito ã sua inserção na
hierarquia jurídica.



Pode-se afrmar que as matérias a serem disciplinadas por
meio de lei complementar são tão-somente as mencionadas no
próprio texto constitucional. Caso não haja determinação
expressa nesse sentido, não haveria possibilidade da
utilização dessa espécie legislativa, sob pena de se
contrariarem as premissas fixadas na Lei Maior. Ainda que
existam controvérsias sobre a questão, para fundamentar o
que expomos. citamos textualmente Manuel Gonçalves Ferreira
Filho:
"A Constituição enuncia claramente, em muitos de seus

dispositivos, a edição de lei que irá complementar suas
normas relativamente a esta ou àquela matéria. Fá-lo por
considerar a es pecial importância dessas matérias, frisando
a necessidade de receberem tratamento es pecial. Sã nessas
matérias, só em decorrência dessas indicações expressas, é
que cabe lei complementar". ("Curso de Direito
Constitucional", 18 ed., São Paulo: Saraiva, 1990, p. 185.
Assim, se o legislador constituinte emprega expressões como
"na forma da lei", "como determina a lei". "em lei", etc.,
está fazendo alusão á lei ordinária, e não a outra figura
normativa.
Para exemplificar, pode-se mencionar o comando previsto no
6g do art. 24 da Carta mineira, que assim prescreve:
"Art. 24 - .....................................
6 - O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar

contribuição social de seus servidores, para custeio de
sistemas de previdência e assistência social, nos termos da
Constituição da República e na forma da lei".
Fica, portanto, clara a inexistência de comando

constitucional que exija um projeto de lei complementa r , no
caso da matéria que Constitui o objeto ao Projeto de Lei ng
813/95. Resta, ainda, saber se a matéria tem natureza
estatutária, pois, ocorrendo tal hipótese, deve ser tratada
necessariamente como lei complementar, nos termos do art. 65
da Constituição mineira.
2 - A primeira vista, pode parecer que o assunto tenha

alguma relação com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado de Minas Gerais, por envolver contribuição
complementar para custear a aposentadoria do funcionário.
Entretanto, não é o que ocorre na realidade.
Ainda que possam ser de certa forma imprecisos os
parâmetros de inclusão ce determinadas matérias nos diversos
estatutos de servidores existentes, em cada uma das várias
entidades federadas, alguns pontos devem ser certamente
contemplados. A	doutrina reconhece como matéria

9 eminentemente estatutária aquela relacionada exclusivamente
à vida funcional do servidor, o que permite a exclusão de
matéria previdenciária. Nesse sentido, oode-se argumentar
que o direito dos servidores á previdência e assistência
social, constitucionalmente garantido, pode ser mais
adequadamente assegurado em lei especifica que regulamente a
matéria.o
Por outro lado, no caso concreto em exame. temos que o
Projeto de Lei ng 813/96 não altera a Lei ng 860. de 1952,
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q ue contém o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado, pelo simples fato de aue matérias de natureza
previdenciárja não estão incluídas no estatuto em vigor.
Esse fato, por si só, confirma a tese acima exposta.
Finalmente, a titulo de ilustração, assinale-se que até

mesmo as contribuições pagas ao IPSEMG pelos servidores
Públicos, para fins de assistência médica, hospitalar e
farmacêutica, são, atualmente, disciplinadas em lei
especifica: a Lei ng 9.380. de 1986. Assim, não nos parece
razoável Sustentar o carãter estatutário de matéria relativa
a contribuição de servidor, ainda Que o assunto se refira a
complementação de aposentadoria.
3 - Pelas razões aduzidas, não encontramos fundamentação
jurídica que justifique a transformação oo Projeto de Lei ng
813/96 em projeto de lei complementar, o que leva esta
Presidência a não receber o requerimento do eminente
parlamentar.

Sala das Reuniões, 2 de julho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, ouvimos a
exposição de V. Exa. Nós gostaríamos de ter feito esse
debate na Comissão de Justiça, mas, como o próprio Regimento
estabelece, V. Exa. avocou para si a deliberação sobre o
requerimento. Já que não pudemos fazer o debate na Comissão.
gostaríamos de estabelecer com V. Exa. uma definição: se é
projeto de lei complementar Ou se é projeto de lei
ordinária. No nosso entendimento, é projeto de lei
ordinária. Passo a enumerar argumentos que nos levam a essa
conclusão.

A Constituição é expressa quando deseja que determinada
matéria assuma corpo de lei complementar, não restando ao
legislador poder de decisão sobre a questão. Sobretudo se
confrontado com o art. 146, III, 'a", da Constituição
Federal, o Qual insere a matéria tributária. especialmente
quanto a definição de tributos, fatos geradores, oases de
Cálculos e contribuintes, entre aquelas reservadas á lei
complementar.

Mas pergunta-se: é a contribuição para complementar o
custeio da aposentadoria do servidor público estadual
matéria tributária, ou teria conteúdo estatutário?
Recorrendo à Carta Federal, encontramos o parágrafo único

do art. 149 ( que autoriza os Estados, o Distrito Federal e
os municípios a instituírem contribuição social para custeio
do sistema de previdência), localizado rio Titulo VI. "Da
Tributação e do Orçamento", es pecificamente no Capitulo 1,
"Do Sistema Tributário Nacional. O ar. 195, 6, do
referido texto constitucional, tarnbm, trata de tais
contribuições sociais, prevendo, ainda, o interregno de 90
dias a contar da data da publicação da lei que as institui
para o inicio da sua exigibilidade (com relação ao fato
gerador, e não, no sentido de cobrança).
Veja-se o renomado tributarista VittOrio Cassone, em
"Direito Tributário", Editora Atlas, 1990, pág. 55: "Pelo
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aue se percebe do texto constitucional, os tributos a que se
refere o art. 195 são chamadas de 'contribuições sociais',
e, se a Constituição assim os denomina ou classifica, deve-
se aceitar a sua determinação. Sendo assim, tais

contribuições não mais se encontram no campo da
parafiscalidade (que se situa fora do sistema tributário -
como ocorria na Constituição Federal anterior), mas passam,
com a Consttuição de 1988. a ser espécies do gênero
tributo". Esse é. também, o entendimento ce Ives Gandra ca
Silva Martins. Na seqüência, conclui o autor que ' as
contribuições sociais do art. 149 são de natureza tributária
(... ), só poderão ser exigidas ou aumentadas através de lei
(arts. 149 e 150. 1), a lei será a complementar ( art. 146.
III)" -
Ao encontro da tese, vem Yoshiaki Icbihara. em 'Direito
Tributário na Nova Constituição, Editora Atlas, pág. 167:
"Observe-se o que preceitua o art. 149 da Constituição
Federal. Pela leitura deste artigo, e só pelo fato de dizer

que, (... ) observado o disposto nos artigos 146. III. e 150.
1 e III, ( ... ) a natureza tributâria das contribuições
sociais, que poderá ser de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
está explícita e delineada de forma inconfundível".
Continuando, à pág. 168. o autor faz cotejo de diversos
dispositivos constitucionais (art. 195, ' 4, e 154. 1) e,
nesse contexto, raciocina: "No caso, inclinamos-nos pela lei
complementar, por entender que se a contribuição instituída,
dada a natureza do seu fato gerador, se enquadrar como
tributo da espécie imposto, tal instituição decorre do
exercício da competência residual prevista no art. 154, 1,
da Constituição Federal'. Aliás, o 4Q dO art. 195 é
explicito quando diz que a lei poderá instituir outras
fontes destinadas a garant i r a manutenção ou a expansão da
seguricade social, obedecido o disposto no art. 154. 1, não
só no Que se refere a vedação á coincidência de base de
cálculo e fato gerador, mas aplica-se, também, no que se

refere ao veículo lei complementar.
O festejado constitucionalista José Afonso da Silva, na sua
obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", 6a ed.
Editora Revista dos Tribunais, 1990, também é pacifico ao
afirmar, à pág. 591, a natureza tributária de tais
contribuições, as quais sujeitam-se ao regime das normas
gerais tributárias.
Entendemos aqui estar exaustivamente demonstrada a natureza
tributária das contribuições sociais, entre elas esta em
discussão, que é a contribuição previdenCiária.
Se todo o demonstrado ainda não fora o suficiente, restaria
ainda a pergunta: esta contribuição tem natureza
estatutária? Examinemos a Lei Federal nQ 8.112/93, que trata
cio Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis da
União, em seus arts. 185, 1, 'a". e lQ, e 232, f 2Q, que,
além de outros, tratam da aposentadoria do servidor federal,
remetendo ao Tesouro Nacional a responsabilidade integral do
custeio da aposentadoria. Essa norma aplica-se ao servidor
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estatutário, como se depreende da leitura do tópico
"Aposentadoria", à pág. 373 da obra "Direito
Administrativo", 6a ed., Editora Atlas. 1996. de Maria
Sylvia Zaneila di Pietro.
A Lei ng 869, de 5/7/52. que contém o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais,
regula, no seu art. lg, as condições de provimento dos
cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e as
res ponsabilidades dos funcionários civis do Estado e. no seu
art. 108, e seguintes, trata das condições para a
aposentadoria do servidor público. E raciocínio elementar: a
aposentadoria do servidor é regulada pelo Estatuto do
Servidor e é. portanto, matéria estatutária.
Celso Antônio Bandeira de Meio, em "Curso de Direito

Administrativo", 7 5à ed. , 1995. Malheiros Editores, à pág.
140, pontifica: "A relação jurídica que interliga o poder
público e os titulares de cargo público ( ... ) não é de
índole contratual, mas estatutária, institucional.". Mais
adiante: "(... ) diversamente, no liame de função pública,
composto sob a égide estatutária ( ... )".
Já o mestre Hely Lopes Meireles, na imprescindível obra
"Direito Administrativo Brasileiro", 15 ed., Editora
Revista dos Tribunais, 1990, pág. 355. argumenta: "Esse
regime único pressupõe preceitos sobre ingresso no serviço
(por concurso público), forma e limites de remuneração,
deveres e direitos dos servidores, planos de carreira,
investidura em cargos em comissão e funções de confiança e,
ainda, casos de contratação por tempo determinado. Essas
disposições legais constituirão o Estatuto dos servidores
públicos civis de cada uma das entidades estatais,
aplicáveis ás suas autarquias e fundações".
E nem se argumente que a Lei ng 869, de 1952, seja lei
ordinária, já que, em virtude da edição da Constituição
Estadual de 1989, especificamente no inciso III, 2, do
art. 65, que remete o Estatuto à lei complementar, as leis
ordinárias adquirem "status" de lei complementar. Nunca é
demais a transcrição de renomados juristas, para instrução
do raciocínio. Reflita-se sobre o que diz Vittorio Cassone,
"op. cit.", à pág. 56: "Em virtude da exigência de lei
complementar, as leis ordinárias pré-existentes à
Constituição Federal de 1988 são por esta convertidas em
leis complementares (principio que assim as recepciona).
Diante disso, só poderão ser modificadas ou revogadas por
meio de lei complementar (art. 146, III)."
Imaginemos que, se. por absurdo, toda a argumentação
alinhavada de consubstanciação da matéria em lei
complementar, em virtude do conteúdo, caísse por terra.
ainda assim viria em socorro da tese o tributarista Sacha
Calmon Navarro Coelho, em "Comentários à Constituição de
1988, Sistema Tributário". 2a ed.. Editora Forense. 1990.
pág. 43: "23. A razão de ser de lei complementar para a
instituição de contribuição previdenciária nova (art. 195,
3g).
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A reserva de lei complementar para a instituição de novas

contribuições sociais, previdenciárias. deve-se ao fato de
se constituírem tais exações, em prol da previdência, numa
formidável massa de recursos. Sem dúvida, são os tributos de
mais ampla base tributável, pois incidem sobre praticamente
toda a força de trabalho e sobre todas as empresas ao Pais,
deixando longe o imposto de renda, tido pelo mais geral dos
impostos, tão certo que o constituinte, na parte do
orçamento, criou mais um, o da seguridade social (art. 165,

5g, III. da Constituição Federal). O controle congressual
era inevitável e bem- vindo.
A instituição desse tipo ae contribuição deve passar, não
só pelo volume de recursos, corno pela sua indiscutível
amplitude, a todos os servidores atingidos, pela apreciação
da maioria absoluta da Casa Legislativa, para que assim a
vontade popular, ao menos em tese, esteja respeitada. A lei
complementar não visa somente a conferir semi-rigidez à
norma, evitando a l te r ações aosabor dos acontecimentos. Ela
busca conferir legitimidade á discussão das questões que a
própria Constituição assim definir, como forma de expressar
a vontade daqueles que os Deputados representam.
Percebe-se, pela leitura dos doutrinadores, das
Constituições Federal e Estadual, e da legislação
infraconstitucional , que são imperiosas a admissão e a
tramitação do Projeto de Lei no 813/96 como projeto de lei
complementar.
Qualquer conclusão diferente da aqui exposta não encontra
amparo legal e juridico, sendo, portanto, espúria,

ilegítima, ilegal. casuista, inconstitucional e, portanto,
indefensável e inadmissível.
Queremos adiantar que vamos entrar com uma ação, junto ao
Ministério Público, de inconstitucionalidade da matéria e,
também, questionando esse projeto ce lei, por não ser uma
matéria. Vamos anexar a resposta de V. Exa. na ação que
vamos impetrar na justiça, porque entendemos que esta Casa
está reduzindo salário de servidor para aumentar o caixa do
Estado, penalizando, mais uma vez, os servidores, para que o
Governo possa fazer caixa para sua campanha eleitoral.
O Sr. Presidente - Apenas para complementar as informações
do iustre Deputado Gilmar Machado. esta Presidência quer
informar a S. Exa. que o constitucionalista Sacha Calmon
Navarro Coelho já reviu o seu ponto de vista, após a decisão
do próprio Supremo Tribunal Federal, citado por ele em
recente parecer sobre a matéria versada Sobre lei, O parecer
é sobre a instituição de contribuição previdenciária pelo
Estado Minas Gerais para co-financiar as aposentadorias dos
seus funcionários e as pensões dos seus dependentes.
Apenas para complementar, gosta r ia ae dizer a V. Exa. que,
com referência a essa competência tributária do Estado, ele
ciz, no art. 40, f 6Q. 'as aposentadorias e pensões dos
servidores públicos federais serão custeadas com recursos
provenientes da União e da contribuição dos servidores, na
forma da lei". A seu turno, prescreve o art. 149, parágrafo
único, da Constituição Federal: 'Os Estados, o Distrito
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Federal e os Municípios poderão instituir Contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio
destes, de sistemas de previdência e assistência social.'.
De acordo com o parecer do Constitucionalista Sacha Calmon:
"Tem-se, no parágrafo único, a outorga de competência aos
Estados membros. Distrito Federal e Municípios para
instituirem contribuições estritamente previdenciárias
(a posentadorias e beneficios) em prol tão-somente de seus
respectivos servidores e seus dependentes. Trata-se de
autorização constitucional direta, e é desnecessária a
in termediação da lei com p lementar, prevista no art. 146.
III, "a", por se tratar de contribuição, e, não, de imposto.
Dispensável, também, a existência de lei federal ordinária
de normas gerais, de indole tributária. A uma, porque o
veiculo para tanto é a lei complementar. A duas, porque a
lei ordinária federal, em principio, deve ater-se à matéria
da competência da União (ordem jurídica parcial). Lei
complementar a Constituição Federal exige apenas para
contribuições especiais, que venham a ser instituídas com
base na competência residual da União (art. 195, 4g. da
Constituição Federal).

Concedendo que seja necessário lei complementar para
definir o tributo e suas espécies, certo ainda inexistir
definição de contribuição es pec

i
al, temos que, para elidir a

omissão legislativa, editou-se o art. 34, 3g. do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, a regra
do exercido da competência tributária plena pelos entes
Políticos da Federação. Em conseqüência, pode o Estado de
Minas Gerais, por lei ordinária, instituir contribuição
previdenciária para acudir o sistema de aposentadorias,
benefícios e pensões de seus funcionários." Além disso, aduz
S. Exa. , o renomado constitucionalista Sacha Calmon, que o
Supremo Tribunal Federal já se definiu quanto ao assunto, e
cita o voto do Ministro Marco Aurélio. que, num determinado
ponto, abordado para apreciar o Recurso Extraordinário,
relatado pelo Ministro Carlos Veloso, ressaltou que, somente
para aqueles que consideram que a contribuição é imposto,
cabe a exigência de lei complementar. Colocou em piano
secundário tal entendimento, apontando a desnecessidade de
se ter diploma especial definindo fatos geradores, base de
Cálculos e contribuintes. A época, reportou-se ao ilustre
relator da lição, magistrado e Professor Titular da UFMG.
Sacha Calrnon Navarro Coelho. Portanto, não procede a pecha
de inconstitucionalidade calcada na inexistência de lei
complementar quanto ao assunto.
Assim, Deputado Gilmar Machado, a Presidência considera

encerrada a questão, entende as razões aduzidas por V. Exa.
colocando-se à sua disposição para novos esclarecimentos.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Gilmar Machado,
Solicitando-lhe q ue seja breve, uma vez que já lhe foram
Concedidos mais de 15 minutos por ocasião da primeira
questão de ordem.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de
haver feito o debate na Comissão de Constituição e Justiça,
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mas, como V. Exa. lembrou, estamos debatendo rio espaço que
nos cabe.
V. Exa. leu muito bem. Ele concorda com a contribuição para
o sistema orevidenciário montado com fundo definido. Minas
Gerais não tem isso, certo? Minas Gerais precisa montar o
seu fundo orevidenciário, once o trabalhador entra com a
porcentagem de 1/3, como diz a própria Constituição. no seu
art. 24, e o empregador entra com 2/3. conforme o mesmo
texto constitucional. A ex p licação por ele caca diz respeito
a um sistema previdenc'a r 'o. q ue é exatamente o p ue estamos
querendo criar em Minas G€ais.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Luiz
Antônio Zanto(8) - falecimento das Sras. Maria Magela da
Mata e Izolina Maria Batista e dos Srs. Guilherme Ferreira
Andrade, Jubirai Vieira do Carmo. Nazareth Correia, Roberto
Carlos de Souza, Dimas Custódio Macedo e Lázaro Batista, em
Frutal (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,
em que solicita seja atribuido regime de urgência á
tramitação do Projeto de Resolução np 872/96, da Mesa da
Assembléia. Em votação, o requerimento. Com a palavra, pela

ordem, o Deputado Gilmar Machado.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, por tratar-se
de matéria extremamente importante, solicitamos a
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário q ue proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada35 Deputados: há 7
Deputados nas comissões. Portanto, há" quorum' para a
votação do req ue r imento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovar permaneçam como se encontram. (-
Pausa. Aprovado.

 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Á Presidência vai
proceder a ver'ficação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 29 Deputados; votaram
contra 2 Deputados; há 7 De putados nas comissões e. com o
Presidente, perfaz-se o total de 39 Deputados. Está
ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Rêmolo
Aloise. em que se solicita a tramitação, em regime ce
urgência. do Projeto de Resolução nQ 872/96. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa ã 2 51 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei flQS 815 e 857/96, err
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.
A Presidência informa, ainda, que faz retirar da pauta da
presente reunião os Projetos de Lei ngs 469/95, 647, 813 e
879/96. por não Preencherem os pr essupostos regimentais para
Sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 65/95. co Deputado José Bonifácio (ex-Projeto de Lei
nQ 2.033/94), que autoriza o Poder Executivo a celebrar
comodato com o Sindicato Rural ce Paiva, do Municipio de
Paiva. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno, com a
Emenda rig 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Gilmar Machado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, público que nos
ouve nos gabinetes, vamos discutir o Projeto de Lei nQ
65/95. No entanto, antes de iniciarmos os debates,
gostariamos de expressar o porquê do processo de obstrução
que iremos fazer a partir de hoje.
Fizemos um acordo com o Lider do Governo, na semana

passada, com o objetivo de votarmos todos os projetos, até
quinta-feira, pela manhã, com exceção do projeto da
contribuição previdenciária. Entretanto, o Lider do Governo
descumpriu o acordo feito conosco e está colocando aquele
projeto em votação. Podem votar o projeto da contribuição
previcienciária, mas terão de nos agüentar, aqui, todos os
dias, até mesmo no final de semana. Não podemos concordar
com isso que o Governo está fazendo, ou seja, está
aumentando a contribuição previdenciária em 3.5%, para todos
os funcionários. Um servente de escola que não teve reajuste
de salário ainda irá sofrer mais esse aumento de desconto no
seu minguado salário minimo Tal situação fica ainda pior,
em virtude de não haver previsão de reajuste nos salários
dos servidores públicos.
E um absurdo o que o Governo está fazenco. Está querendo

fazer caixa justamente em cima de quem ganha pouco, em cima
dos salários dos servidores que há muito tempo estão sem
recursos. O Tribunal de Justiça disse que só mandará o seu
projeto no Segundo semestre. No entanto, ninguém sabe se
isso irá acontecer, porque aquele Tribunal é contra tal
projeto. Vamos esperar que venha esse projeto, a fim ce
fazermos um trabalho em conjunto.
Portanto, podem votar o projeto, podem nos derrotar. Mas,

enquanto tivermos voz, vamos utilizar todos os minutos.
todos os segundos aos quais tivermos direito. Nós, da
Bancada ao PT, sempre cumprimos todos os acordos que fizemos
nesta Casa com o Lider do Governo. No entanto, infelizmente.
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esse não é o tratamento que recebemos. Se não recebemos o
mesmo tratamento, iremos utilizar o espaço que temos, ou
seja, o espaço da obstrução.
Esse aco r do foi divulgado pela imprensa, que estava

presente e ouviu as negociações, confirmadas pelo Lider do
Governo. No entanto, hoje, não existe mais o acordo. Essa é
a cara do Governo de Minas: ele fala uma coisa hoje, mas.
amanhã, já não fala mais a mesma coisa. Devemos informar
esse procedimento do Governo ao povo de Minas Gerais.
Temos um requerimento aprovado pela Mesa há mais de um

mês, em que expressamos ser nosso objetivo de promover um
grande debate sobre aposentadoria no Estado, mas,
infelizmente, nada foi marcado até agora. Não temos nenhuma
previsão a esse res

p
eito. No entanto, querem aumentar a

contribuição previdenciária em 3,5% para todos os
funcionários, sem discutir cálculo atuarial e sem ninguém
saber para onde vai todo esse dinheiro. Esse é o grande
problema.
O nosso partido irá se manifestar contra tudo isso, pois o

Governo está fazendo um verdadeiro confisco no salário dos
servidores, sacrificando quem ganha pouco, porque, dentro do
quadro de servidores do Estado, os maiores salários não
estão no Executivo, mas, sim, no Judiciário, que ainda não
tem um projeto de reajuste de contribuição. Entretanto, para
os serventes, para o pessoal da saúde e para os professores
existe um projeto de aumento da contribuição, pois são
justamente esses servidores que o Estado deseja penalizar; é
justamente desses servidores que o Estado quer tirar
dinheiro. Talvez o Estado esteja com dificuldade em
alavancar candidaturas em algumas cidades do interior e,
assim sendo, vai utilizar o coitado do servidor para ajudá-
lo nesse objetivo. Vamos denunciar isso.
vamos entrar no assunto do projeto que estamos discutindo.

O projeto, antigo Projeto de Lei ng 2.033/94, desarquivado a
requerimento do ilustre Deputado José Bonifácio. diz o
seguinte:
- Lê o Projeto de Lei ng 65/95, publicado no Diário do

Legislativo em 17/3/95.
Como sempre muito bem informado e subsidiando

perfeitamente todos os trabalhos da Comissão, o ilustre
Deputado trouxe, para conhecimento amplo de todos nõs, o
seguinte texto. vamos ver claramente quais são os dados
desse imóvel. A certidão está registrada na Comarca de
Barbacena. mais precisamente no Distrito de Paiva. (- Lê:)

"Certifico que, revendo a pedido de oarte interessada o
livro de notas número dois, às folhas cento e oitenta e dois
versos a cento e oitenta e Quatro versos. sob o número
duzentos e sessenta e dois deste Cartório, consta a
escritura pública do teor seguinte:

'Escritura pública de doação. que faz D. Emilia Guimarães
do Carmo, viúva, ao Estado de Minas Gerais, de uma área de
2.000 m2 (dois mil metros quadrados) de terras, no valor de
Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros), como abaixo se V:
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Saibam Quantos virem este instrumento de escritura de
doação que, no ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de mil novecentos e sessenta e um, aos vinte e Oito
dias do mês de dezembro ......

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos
discutindo um importante projeto e gostaria de fazê-lo com
"quorum" qualificado. Então oedimos o encerramento, de
plano, aa reunião, porque, como o senhor pode verificar, não
há número para a continuação aos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos traDalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
3, às 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocação,
e para a ordinária deliberativa, da mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 116 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Avila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Questões de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de "quorum"
para votação - Discussão e votação de proposições:
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nç 787/96;
designação de relator; emissão de parecer; discurso do
Deputado Durval Angelo; questão de Ordem; discursos dos
Deputacos Durva) Angelo, João Leite. Wanderley Ávila e
Gilmar Machado; requerimento do Deputado Romeu Queiroz;
questão de ordem; discursos dos De putados Gilmar Machado e
Maria José Haueisen; questão de ordem; discursos dos
Deputados Durval Angelo, Anivaldo Coelho e Geraldo
Nascimento; aprovação do requerimento; encerramento da
discussão; decisão da Presidência; requerimento do Deputado
Durval Angelo; discursos aos Deputados Durval Ângelo, Maria
José Haueisen, Geraldo Nascimento, Gilmar Machado, Anivaldo
Coelho e Almir Cardoso; questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wariderey Avla - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémojo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio .Júlio - Autor Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro António - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - António Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Diizon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -



Geraldo Santarma - Gilmar Machado - Gil Pereira - G'lycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - Kernil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecê -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis Maria Olivia - Nlauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Ped ro Toledo - TOninho Zeitune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,

a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede á
leitura da ata a reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos cio edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, é evidente que

não há número regimental. Solicito a suspensão, de plano, da
reunião. por q ue um assunto de tal importância não pode ser
discutido com uni Plenário tão vazio.
O Deputado Péricles Ferreira - Solicito a recomposição do

"quorurr". Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - São regimentais as questões de ordem

levantadas pelos Deputados Durvai Angelo e Pêricles
Ferreira. A Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Hauelsen) - (- Faz a

chamaca.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados,

portanto há 	para a continuação de nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 787/96. do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar transação com a Compannia Paraibuna de
Metais. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência designa para relator, nos
termos do art. 223 do Regimento Interno, o Deputado Ajairnar
Silva e indaga do Deputado se está em condições de emitir
seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.
O Deputado Ajalmar Silva - Em condições. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ajalrnar Silva.
0 Deputado Ajalmar Silva - (- Lê:)
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'PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 787/96
Relatório

De autoria do Governador cio Estado, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para
realizar transação com a Companhia Paraibuna de Metais.
O Projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda no 1.

Agora, vem a matéria a este relator, a fim ae ser examinada
no 2g turno. Apresentamos a seguir a redação do vencido. Que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
De acordo com a norma do art. 42 da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercido de 1996. o projeto de lei que
concede benefício fiscal deverá indicar a estimativa de
renúncia fiscal, bem como as despesas programadas que devem
ser anuladas em virtude da redução da receita estimada no
orçamento deste ano.
Entretanto, como a receita da divida ativa do ICMS estimada

na lei orçamentár i a para este exercício financeiro foi de
R$26.840.000,00 e como o crédito objeto oa transação gira em
torno de R$85.170.000,00, percebemos que não houve previsão
de recebimento desses recursos neste ano. Logo, não há
necessidade de anulação de despesas na lei do plano anual
por conta da transação em comento.
Ressaltamos que a proposição em análise está em consonância

com a Emenda Constitucional ng 3. de 1993. que exige, para a
concessão de benefícios, o atendimento aos pr incípios da
legalidade, da exclusividade e da especificidade. Quanto à
especificidade da lei tributária, ficam vedadas as formas
indeterminadas ou a delegação de competência ao Executivo
relativa a favores fiscais. Dessa forma, conforme ensina
Hisabel Abreu Machado Derzi, a lei não pode mais permitir á
autoridade administrativa a concessão de remissão de forma
indeterminada e discricionária. Nesse sentido, o projeto em
questão define com precisão a Oportunidade, as condições, a
extensão e os limites quantitativos do seu alcance, em
conformidade com o mandamento Constitucional.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
787/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI NO 787/96

Autoriza o Poder Executivo a realizar transação com a
Companhia Paraibuna de Metais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar

transação com a Companhia Paraibuna de Metais, estabelecida
na Rodovia BR-267, km 108, no Munidipio de Juiz de Fora,
Inscrição Estadual ng 367.219.883.0030. e rio CGC-MF ng
42.416.651/0001-07, referente aos Processos Tributários
Administrativos (PTAs) flQS 01.000007950.87, 01.000001708.69
eO.000004137.53, inclusive os inscritos em divida ativa,
ajuizada ou não a sua cobrança.
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l - Para efeito do disposto no "ca put deste artigo, o
crédito tributário resultará no montante de 12.067.093,04
(doze milhões sessenta e sete mil e noventa e três inteiros
e quatro centésimos) de Unidades Fiscais de Referência
(UFIRs), unidade instituída pela Lei Federal ng 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
6 2Q - O crédito tributário deverá ser pago em parcela

única, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da
publicação desta lei.

3 - O não-recolhimento no prazo e no montante
estabelecidos neste artigo determinará o restabelecimento do
crédito tributário em seus valores originais.

4 - O Secretário de Estado da Fazenda é a autoridade
competente para efetivar a transação de que trata o "caput"
deste artigo.
Art. 2g - A celebração da transação somente será efetivada

após a comprovação de:
- inexistência ou, se for o caso, de desistência ou de

renúncia de qualquer ação, impugnação ou recurso, nas áreas
administrativa ou judicial, que vise contestar a exigência
do crédito tributário;
II - renúncia do contribuinte à discussão, administrativa

ou judicial, sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei ng
11.623. de 19 de outubro de 1994;
III - ter o contribuinte firmado compromisso a fim de:
a) passar a recolher aos cofres do Estado o ICMS devido nas

operações de que tratam os PTA5 relacionados no art. lg,
mesmo diante de beneficio fiscal ou financeiro oferecido por
outra unidade da Federação;
b) cumprir programa ae investimentos a ser estabelecido no
instrumento de transação;
c) satisfazer regularmente as obrigações tributárias.
Art. 3g - A transação será reque r ida por escrito pelo
contribuinte por interméaio de signatário com poderes
expressos para esse fim, devendo ser fe i ta a comprovação da
quitação ou parcelamento ae todos os demais débitos
formalizados de responsabilidade da Companhia Paraibuna de
Metais.
Art. 4g - O disposto nesta lei não autoriza a restituição
nem a compensação e importâncias já recolhidas.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário."
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Para discutir,

com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

os projetos que se encontram em pauta no final do semestre
demonstram qual é a política e a visão do Governo de Minas
sobre os serviços públicos no Estado. Gostaria, a partir
desse projeto que concede isenção fiscal à Companhia
Paraibuna de Metais, de fazer uma síntese da visão e da
postura deste Governo.
Quando se fala em não conceder aumento aos servidores, em
corte de seus direitos históricos, como a redução de
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Qüinqüênios e a não-conversão de férias-prêmio, vemos c
discurso do Governo falando em crise, em divida de
R$12.000.000.000,00 em déficit operacional no ano passadc
de R$600.000.000,00. Contraditoriamente, vemos que esse
Governo se propõe a sucatear os Serviços públicos,
principalmente na área da arrecadação.
O projeto, de nome bonito, que prevê a realização de
transações com a Companhia Paraibuna de Metais mostra
claramente que o Governo está a serviço de setores privados.
E um Governo subserviente à mesma política neoliberal
implantada pelo Governo Federal.
Gostaria de pontuar o verdadeiro absurdo. Quando deveríamos
supor que o objetivo do Governo é ampliar sua arrecadação,
pois seu discurso é de rigor na questão de débitos, ficamos
estarrecidos porque esse Governo SuCumDe ao grande capital
40 mil empresas, entre pequenas e médias, estão sendo
autuadas pelo Governo por estarem em débito com os cofres
públicos. Essas empresas representam milhares e milhares de
empregos.

A Justiça, em decisão de primeira instância, definiu que a
Paraibuna Metais é devedora do Estado e deve pagar. Mas o
Governo, para defender a Paraibuna Metais, isenta-a em mais
de R$70.000.000,00 no momento em que fala em crise e Corta
32 mil contratos na área da educação, deixando as escolas em
verdadeira situação de caos, como as encontramos no interior
de Minas Gerais.
Usando meu tempo de 30 minutos, gostaria de refletir sobre

essa grande contradição do Governo. Faremos, á tarde, um
pronunciamento sobre a Mercedes, detalhando o protocolo de
intenções firmado entre ela e o Governo do Estado.
Fomos surpreendidos pela publicação, no "Minas Gerais" de

ontem, do Decreto np 38.094, de 24/6/96. do Sr. Governador.
Por ali se vê que o Governo modifica algumas dotações
orçamentárias. A primeira, na Secretaria de Estado da
Indústria e Comércio, fazendo um aporte de R$22.575.078.36,
sob o nome Encargos Gerais do Estado - Programação a cargo
da Companhia de Distritos Industriais, número
1915.1162,3462.290.4140-401 De onde se retirou esse valor
da Companhia de Distritos Industriais?
Assim diz o art. 2Q do decreto: 'Para ocorrer ao disposto
no artigo anterior, fica anulada, até o valor Co crédito
mencionado, a dotação orçamentária 1301.13774581.044,4110-
401. oa Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas.".

Pois bem, de onde esses R$22.000.000,00 estão sendo
retirados? Conforme pesquisa da nossa assessoria, estão
sendo retirados do PROSAM. o que é um verdadeiro absurdo. Em
Contagem, estamos com obras iniciadas que, por não estarem
finalizadas, propiciaram as mortes ocorridas no período de
chuvas, como pudemos assistir nos meses de janeiro e
fevereiro. Ao mesmo tempo, verificamos que o Governo,
irresponsavelmente, tira a verba das obras que atenderiam ao
saneamento do nosso Estado e a transfere para as obras de
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infra-estrutura aa Mercedes-Benz. no exato valor de
R$22.000.000,00.
Esse absurdo deveria levar os Deputados que têm
independência em sua ação, que agem como verdadeiros
representantes do povo de Minas Gerais - principalmente
aqueles votados na região metropolitana de Belo Horizonte,
em Contagem e Betim -, a tomar atitudes para não permitir
que se perpetue um crime como esse contra as populações que
moram na beirada dos rios Onça e Arrudas. em Belo Horizonte,
edo córrego da Bitácula. em Contagem.
E inaceitável a subserviência do Governo, que, para trazer
para o Estado o investimento da Mercedes-Benz, sacrifica o
seu povo, sustentando um discurso contraditório de estar
governando para a popu l ação , preocupando-se Com os
interesses do povo.
Agora, serão destinados R$22.000.000,00 para a Mercedes:
depois, mais R$70.000.000,00 para a Paraibuna Metais. A
tarde, vamos ver aue a conta paga para o investimento cia
Mercedes é muito maior cio que a que está incluída no Decreto
ng 38.093.
Tudo isso nos leva a refletir a respeito das medidas do

Governo, que visam a atender ao capital privado e a tornar o
Estado sucateado e subserviente face aos interesses
privados.
Outro projeto que iremos apreciar nesta reunião e que nos
revela o caráter e a postura ideológica deste Governo é o
projeto do FUNDIEST. Em princípio, sua justificativa é
correta: atrair investimentos para Minas Gerais e aumentar a
capacidade de emprego no Estado e a arrecadação dos cofres
públicos mineiros. Só que, analisando o FUNDIEST nossa
conclusão é a de que os empresários irão entrar com a
guilhotina e o Governo, com o pescoço.
E isso se explica: os investimentos atraidos para Minas

Gerais serão de custo zero. Se derem lucro, o Governo terá
sua arrecadação eQuilibrada; se derem prejuizo, quem fica
com o ónus é o Governo de Minas Gerais, incluindo-se ai o
povo mineiro. Será que investimento de custo zero, que é a
grande tese neoliberal, vai desprivatizar o Estado ou vai
atrelar ainca mais o Estado ao setor prvado, aos interesses
maiores da área privada?
O projeto da Paraibuna de Metais, o Protocolo da Mercedes-
Benz e o problema do FUNDIEST nos dão uma fotografia dos
interesses de Minas que estão sendo lesados. Gostaria de ler
o Projeto de Lei ng 787/96, que teve, em Plenário, parecer
do relator Deputado Ajalmar Silva, para vermos que, na
própria leitura, salta aos olhos que esse projeto é lesivo a
Minas Gerais. Esse projeto fala em transação, termo que
carrega algumas ambigüidades, o que mostra que se trata de
um acordo em que novamente o Estado está entrando com o
pescoço.
- Lê a redação do vencico no lg turno do Projeto de Lei ng

a 787/96, publicado nesta ata junto ao Parecer para o 2Q
turno).

E
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E vergonhosamente é colocada aqui a assinatura ao Sr.
Governador ao Estado, Dr. Eduardo Azeredo. E bom que se diga
que, hoje, 40 mil empresas estão tendo cobranças ajuizadas
no Poder Judiciário. Outras empresas, como a Paraibuna.
baseada na Lei ng 11.623. também fizeram requerimento de
transação de débitos. E perguntamos: por que o Governo de
Minas Gerais vem fazer um acordo somente com a Paraibuna
Metais? Será que as pequenas e médias empresas do Estado de
Minas não devem ter a devida atenção ou tratamento igual? O
principio da isonomia é garantido na Constituição Federal.
Essas empresas devem ter tratamento igual ao da Paraibuna
Metais. Vemos claramente que interesses escusos, não ditos.
não assumidos, estão por trás dessa transação.
A Bancada do PT fez um desafio e apresentou um Substitutivo
à Bancada governista. Nossa intenção era a de que houvesse
tratamento igual. Se a preocupação é agilizar a cobrança de
débitos, que se fizesse isso com as 40 mil empresas. Se a
Preocupação é não permitir a extinção de empregos, que se
fizesse isso com as 40.000. Dessa forma, o Governo não
permitiria que levantássemos suspeitas sobre a postura ética
desse projeto, sobre os interesses que estão em jogo.
A sociedade mineira deve ter uma resposta, ela tem que ser

ouvida, tem que saber quais são os reais interesses que
norteiam esse projeto. Mais uma vez, o poder público dá uma
demonstração de que os interesses que o movem não são
interesses públicos, oe que está a serviço do setor privado,
de que não quer discutir, com transparência, tais questões.
O mesmo espirito move o FUNDIEST e o protocolo com a
Mercedes.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de 'quoruni", para que possamos continuar com os
trabalhos.
O Sr. Presidente (Deputado Wanøerley Avlla) - Esta
Presidência informa ao ilustre De p utado Durval Ângelo que há
7 Deputados nas comissões e verifica, de plano, que há 25
presentes em Plenário. Portanto, há "quorum para discussão.
O nobre Deputado tem a palavra para continua r a discutir a
matéria.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de
deixar bem claro que as comissões pelas quais o projeto
passou, de certa forma com maioria governista, não acataram
nenhuma das emendas que indicassem, para maior
transparência, nossa famosa transação. Transação essa que
vai ser conhecida e marcar o Governador do Estado como o
Governador do projeto da Paraibuna ou como o Governador do
protocolo da Mercedes. Transação da Paraibuna e protocolo da
Mercedes não podem ser uma boa marca identificadora de um
Governo que diz pautar suas ações pela ética ou que faz um
discurso de ética.
Nesse aspecto, nas próprias comissões da Assembléia, o
objetivo de não se dar transparência ao projeto foi
claramente garantido. Portanto, acho q ue esta Casa tem duas
alternativas: rejeitar a transação com a Paraibuna ou acatar
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o supstitutivo do Deputado Marcos Helênio, que trata

igualmente todas as empresas.
Sabemos que as grandes empresas são financiadoras de
campanha, e mais uma campanha se aproxima. Os candidatos
governistas vão ter a poio e muito mais, no momento em que o
setor público está cada vez mais carente de recursos
financeiros para novas aplicações.
Queremos deixar bem claro que essa transação pouco

transparente significa financiamento de campanhas

eleitorais.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - -Para
discutir, o projeto, com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de encaminhar a favor do Projeto de Lei ng 787/96.
porque consideramos que a questão do emprego é algo muito
importante. Por isso. defendemos que o Governo faça um
estudo criterioso so p re a situação de todas aquelas empresas

aue o procuram para um acerto.
O Governo tem lutado muito para a instalação de empresas em
Minas Gerais. Estamos comemorando um investimento no vale do
Jequitinhonha. Penso que essa questão a ser trataoa é muito
importante. São empregos que o Estado tem mantido e
investimento que será possível com os recursos que ele tem
destinado, inclusive para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Além disso, recursos do SOMMA para Betim. do
PROSAM para Contagem e Belo Horizonte e o metrõ, que, sem
dúvida nenhuma, vai ser a salvação co caótico trânsito que
temos hoje na Capital
Por isso tudo, gostaria de encaminhar a favor do projeto.
Na realidade, o que queremos é o bem de Minas Gerais. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila-
0 Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Queremos manifestar o nosso apoio ao Projeto ce

Le i flQ 787/96.
Tem sido ce uma constância diuturna. nesta Casa, a
preocupação do Governador Eduardo Azeredo quanto à
diminuição das dificuldades financeiras por que passam as

empresas mineiras.
A solução dos problemas não se prende única e

exclusivamente no desejo de solucionar a questão do
pagamento das dividas existentes.
Temos andado pelas cidades de Minas Gerais e pudemos

constatar a alegria dos Prefeitos em ver o desenvolvimento
de seu município. Estão satisfeitos com a coragem do
Governador do Estado em mandar a esta Casa, para ser
aprovado, o projeto de lei conhecido como RoPin Hood, que
aumenta consideravelmente o orçamento dos municípios. Então,
com a preocupação de atacar os quatro cantos. tentando
diminuir o sofrimento dos nossos irmãos cia Capital e do
interior, não há razão para não votarmos favoravelmente ao
Projeto de Lei nQ 787/96. Era o que *tínhamos a dizer. Sr.
Presidente.
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O Sr. Presidente - Para discutir a matéria, com a palavra,
o De

p
utado Cilma' Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos a q ui para discutir, mais uma vez, o Projeto de Lei
ng 787/96. do Exmo. Sr. Governador do Estaao, que trata da
Companhia Paraiburia de Metais.

Entendemos ser fundamental estabelecermos uma discussão,
não só Sobre esse importante projeto, mas, também, sobre
todos os outros. Estamos no final do processo legislativo o,
mais uma vez, detectamos que há um problema grave, Que é o
grande volume de projetos que temos de debater num prazo
muito pequeno. Isso, às vésperas do recesso parlamentar,
causa um transtorno muito grande, pois impede a análise mais
aprofundada de cada projeto.
Vejam que ternos aqui grandes projetos de interesse da
comunidade. Não são projetos simples. São projetos que
custam muito ao povo de Minas. Esse que está sendo agora
colocado em discussão, por exemplo, trata Oo caso da
Paraibuna de Metais. Um outro, cria o Fundo de
Desenvolvimento de Industrias Estratégicas; um outro
autoriza a Companhia de Distritos Industriais a doar imóvel
de sua propriedade; outro autoriza o Poder Executivo a
assumir o débito oa empresa MGS; outro estabelece incentivos
para exoneração voluntária de servidores públicos estaduais
e, agora, a Mesa Diretora já fez um outro projeto para os
servidores da Casa.
O pior é q ue tudo isso chega numa rapidez muito grande, e
estamos sem condições de aprofundar o debate. Com isso,
podemos cometer alguns deslizes, como aconteceu no Rio
Grande do Sul, quando votaram atabalhoadamente o Programa de
Desligamento Voluntário, criando graves problemas.
E esse o alerta que estamos querendo fazer. Sabemos que

muitos Deputados e algumas Deputadas acham que não tem muito
sentido estarmos aqui, conversando e dizendo tudo isso. Para
alguns, estamos aqui apenas gastando tempo, mas entendemos
que esse é nosso Pa

p
e l ; esse é o papel, em es pecial, da

Oposição: fazer o alerta e fiscalizar. Esse é o papel que
cabe à Oposição e, em especial, ao PT, nesta Casa. Sabemos
que muitos, em seus gabinetes, estão pensando: "Não ê
possivel! Mais meia hora!'. Sabemos também que os
companheiros e as companheiras da taquigrafia têm de ficar
anotando tudo aquilo que estamos dizendo, durante todo esse
tempo, mas, tenho certeza de que o fazem com muito prazer.
Bem, queremos tratar aqui, es pecificamente, sobre a Questão
da Paraibuna, pronunciamento que já havíamos iniciado
durante o debate no lQ turno. Achamos que o Governo do
Estado não está fazendo uma boa opção ao executar um
processo de transação da forma como esse está sendo
realizado, antes que a Justiça possa se manifestar. Ao invés
de esperar para ver se sairão os R$85.000.000,00 ou se vamos
ficar com os R$10.000.000,00, o Governo preferiu que
abrissemos mão de R$75.000.000,Oo, sem que a Justiça se
pronunciasse. Antes que isso ocorresse, o Governo faz um
acordo, por fora, com a Paraibuna. Ora, o que ganhamos com
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isso? O Que ganha o povo de Minas com essa abertura, com
essa transação cue o Governo faz ao ceder RS75.000.000,00.

que ele poderia ganhar e ganharia, com certeza, na Justiça.
O Que ganhamos com isso?
Em nosso entendimento, isso é um problema. Se o Governo
trata as grandes empresas com tais privilégios, por que não
discutir uma política para as pequenas e as microempresas? O
nobre Deputado Marcos Helénio apresentou um substitutivo
para que, com as mesmas condições oferecidas a essa grande
empresa, a Paraibuna Metais, as outras empresas que também
estivesse com problemas na Justiça com as mesmas
características dos apresentados por essa empresa pudessem
fazer esse acordo com o Governo, recebendo o mesmo
tratamento. Nada mais justo!
Contudo, quando o projeto diz respeito ás pequenas e às
médias empresas, o Governo, a bancada governista prefere
rejeitá-lo. Para o pequeno e para o médio empresário, não

pode haver acordo, enauanto, para o grande. não há problema;
o grande pode receber esses benefícios' Entendemos que essa
não é a melhor maneira de equacionar os problemas.
Hoje. vamos poder ver, inclusive publicado kcorn o que
concordamos; achamos que realmente deve haver uma política
para o pequeno e para o médio empresário) que o Governo
abrirá, agora, uma linha de financiamento para os pequenos e
os médios empresários, no valor de R$50.000.000.00. Contudo.
essas pessoas terão que pagar juros e correção. E verdade
que com um percentual menor, o que é importante, mas vão ter
que pagar. E vamos perceber que no projeto para o Fundo de
Desenvolvimento das Indústrias Estratégicas, que também vai
beneficiar a grandes empresas, como é o caso ca Paraibuna
Metais, o que ocorre é q ue as grandes empresas beneficiadas
por esse investimento não terão que pagar juros ou correção.
Essa é a diferenciação! E isso o que estamos aqui
denunciando e criticando. Por que o tratamen:o diferenciado?
O grande. cue pode pagar, que tem condições para isso, está
isento de juros e de correção, como é o caso da Par'aibuna.
Isso não é o que acontece rio caso dos pequenos, dos médios e
dos micrOempresàrios, que terão uma linha de financiamento
muito pequena.
Só para os senhores terem uma idéia, são R$50.000.000.00
para todas as pequenas e as médias empresas do Estado, que
vão poder Puscar essa linha de financiamento. Só no caso da
Paraibuna, sozinha, o Estado está abrindo mão de
R$75.000.000,00. que são 50% a mais do que o Governo vai
investir em todas as pequenas e as médias empresas de Minas.
E ainda há uma diferença: no caso das pequenas e das médias
empresas, elas devolverão o dinheiro com correção e com
juros para que. logicamente, outras possam se beneficiar.
através de fundos rotativos. Agora, no caso das grandes, não
há juros e não há correção, e ai nós Queremos entender por
quê. Por que será que essas grandes empresas têm tantos
privilégios? Por que elas são tratadas de uma forma
di ferenciada'?



Não somos contra o Governo procurar fazer acordos, acertos
e transações de dividas com as várias empresas que as têm.
Mas temos de conhecer as regras e as condições, não podemos
doar todos os recursos para essas empresas. Aí é que está a
diferença. Ai é que está a nossa critica. NÓS vamos
continuar combatendo essa política. porque não é possível
continuarmos penalizando áreas extremamente importantes e
estratégicas, pois quem mais dá emprego hoje, neste Pais,
são as pequenas e as médias empresas. Nelas é que está
concentrado o maior volume de empregos.
Falo isso porque na cidade onde moro, Uberlândia, é assim.

Grandes empresas, como por exemplo, a Souza Cruz, têm quase
todo o processo de produção automatizado. Sendo assim, ela
absorve uma pequena quantidade ce funcionários, enquanto as
pequenas e as médias empresas empregam em grande escala.
Elas dão um volume muito grande de empregos, como é o caso
de pequenas metalúrgicas, como a SCAVINAP. Podemos citar
aqui, também, fábricas de calçados e fábricas de balas.
Temos três fábricas de balas que empregam um volume maior de
pessoas do que a própria Souza Cruz, que tem seu processo
toco automatizado.
Sabemos que essas grandes empresas têm rendimento, temos

que atraí-Ias e realmente buscá-las, mas não podemos
penalizar as pequenas e médias. Querer que as pequenas e as
médias empresas paguem para que as grandes lucrem, se
beneficiem, não é certo, porque hoje a maior dificuldade que
encontramos está exatamente nas dificuldades financeiras por
que passam as pequenas e as médias empresas. São elas que
sentem mais de perto o arrocho, o processo recessivo em que
vivemos. E ali que estão os maiores problemas, por isso é
que estamos aqui fazendo a indagação referente ao processo
da Paraibuna Metais.
S. Exa. o Governador, ao enviar a esta Casa esse projeto,
tenta passar a idéia ce que a matéria que ele está abordando
é apenas uma modificação em critérios do recebimento do
1CMS, faz referência, no caso especifico da Paraibuna
Metais, as importações de mercadorias que foram feitas por
essa empresa, via Estados do Espírito Santo e Rio de
Janeiro. Só que, no nosso entendimento, todas as empresas, e
não apenas a Paraibuna Metais, fazem importação.
Estivemos, segunda-feira, visitando, pela CPI que examina a

questão do VAF no Município de Contagem, uma empresa, no
caso a ABC Buli, que também faz importação de equipamentos
para a construção de seus computadores.
Vemos que estes equipamentos cnegam aos portos co Espírito
Santo e do Rio de Janeiro; no entanto, a empresa recolhe
impostos aqui, em Minas Gerais. Não faz como fez a
Paraibuna, que tentou lesar os cofres de Minas Gerais, ao
deixar de recolher os seus impostos em Minas Gerais,
alegando que o fez em outro Estado, em virtude de uma
taxação menor. Agora, a sua área de abrangência e de atuação
principal está neste Estado.
Então, não procede a explicação dada por essa empresa, que
se justifica dizendo que todos os Estados pertencem à
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F ede r ação chamada Brasil. Isso é evidente. Mas, centro da
República Federativa do Brasil, temos divisões, cue são os
Estados, que são independentes e que podem ter autonomia,
desde que esta não fira a Lei Maior.
No caso, na questão tributária do ICMS. cada Estado pode

definir a sua própria política. Então, é exatamente por isso
Que estamos dizendo que, neste caso, a Paraibuna deveria ter
feito seus recolhimentos aqui, no Estado de Minas Gerais. Ao
deixar de fazê-los no nosso Estado, evidentemente, ela lesa,
ela prejudica a nossa economia.
O Estado concede benefícios para as empresas nele se
instalarem, vamos dar o exemplo da Mercedes que vai ganhar o
terreno e toda a infra-estrutura; o Governo de Minas vai
desviar o curso do rio e derrubar um morro ca cidade; vai
fazer uma pista de prova para a empresa; vai abrir cursos de
alemão para as crianças nas escolas; vai dar energia
elétrica enquanto a em presa estiver em construção. E como se
um cidadão q ue fosse construir a sua casa neste período não
tivesse que pagar energia, além ce receoer todas as
condições para a construção.
Estão fazendo tudo isso. O problema é que essas empresas.
Que recebem todos esses beneficios, sentem-se ainda no
direito de lesar o Estado, durante o período em que estão em
funcionamento. Esse tipo de empresário penaliza, prejudica o
Pais. Depois, ainda saem falando que o Estado é ineficiente,
que o Estado é isso e aquilo. Lógico: contratam advogados
para descobrirem maneiras de sonegar e dar um cano no
Estado, e o Estado cede a essa pressão. Isso realmente
impede que tenhamos um Estado sério, um Estado que garanta à
população um atendimento adequado.
O que estamos tentando mostrar é que, se ocorreu no caso da
Paraibuna. pode ocorrer em outros casos. Estamos aqui
chamando a atenção para que não tenhamos de ceder mais.
concedendo cada vez mais perreficios a essas empresas, sem
Que elas paguem corretamente seus impostos. Essa é a única
coisa que estamos pedindo aqui.
Estamos pedindo Que o Estado receba corretamente os
impostos das empresas, como os recebe de todos os cidadãos.
Queremos que todos paguem, como se paga energia, prestação
de casa própria ou aluguel e gás. Corno se cobra tudo isso
dos cidadãos, que se cobre também das empresas.
Todos os cidadãos têm que pagar suas contas. Se não pagam,
têm problemas: seu nome vai para o SPC; no caso de bancos,
têm seu crédito cortado e não recebem talão de cheques. Há
uma série de procedimentos em relação ao cidadão. Porêm,
quando se trata de uma empresa, no caso a Paraibuna, que
deixou de pagar ao Governo de Minas, além de ela não ser
penalizada, é beneficiada, estimulada a não pagar e
estimulada a continuar fazendo o que faz, que é dar o cano
no Estado. "Tudo bem, não pagou 85. dê-me 10 q ue o resto eu

esq ueço " . Esse tipo de prática tem que acabar, porque são
elas Que vêm penalizando e sacrificando o povo.
Por quê? Quem vai pagar essa diferença de dinheiro, que

deveria ter entraco e não vai entrar ? Esse dinheiro poderia
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ir para a educação, para a saúce, para a ciência e a
tecnologia, para a cultura, enfim, poderia ir para uma série
de coisas e não vai mais, porque Minas abriu mão. E como se
nós, ao votarmos aqui, disséssemos ao povo que estamos
abrindo mão, que não queremos mais os R$75.000.000,00 e que
vamos continuar estimulando os outros para que assim
procedam.
O Deputado Raul Lima Neto - Um aparte.
O Deputado Gilmar Machado - Pois não, nobre Deputado.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Como sempre, o
nobre Deputado Gilmar Machado é muito sábio em. suas
colocações. Entretanto, a sabedoria é aperfeiçoada quando
ouvimos conselhos e outras pessoas. Ninguém é sábio por si
próprio. Salomão já disse que dos conselhos, das propostas e
das discussões vem a lógica e a sábia decisão. O oue V. Exa.
diz tem muita clareza, pois é necessário que as empresas e
os empresários, assim como o povo, sejam responsáveis por
suas dividas e paguem o que devem. E até citou com muita
propriedade que o povo, o cidadão não empresário, o
trabalhador, e o profissional liberal, quando não pagam as
suas dividas, são protestados, têm o nome colocado no SPC.
Entretanto, acrescentaria, como já disse em vezes
anteriores, que é necessário abrirmos os olhos para que
cheguemos a conclusões verdadeiras e mudemos de atitude,
reconhecendo que os governos, muitas vezes, interpretam mal
por causa de razões culturais, como se a Nação fosse apenas
os empresários e não o povo. O povo é que precisa ganhar
mais, ter salários justos e dignos e, evidentemente, pagar
mais.
Entretanto, gostaria que V. Exa. ponderasse uma coisa. O
que se propõe nesse projeto não é a remissão total da
divida. Já somos um pais onde muitos em presários são
totalmente impedidos de crescer, devido ao volume de
impostos que têm que pagar. Talvez, sejamos a nação que mais
paga impostos no mundo, razão pela qual se ensina a sonegar.
As empresas no Brasil não podem competir com as
estrangeiras. Se abrirmos as portas para o mercado
internacional, às vezes, torna-se totalmente impossível a
competição, a não ser que eles instalem suas fábricas aqui.
porque os impostos lá fora não são tão absurdos como os
daqui.
A empresa está devendo ao Estado em torno de - vamos supor

para efeito de cálculo - R$60.000.000,00.
O Deputado Gilmar Machado - São R$85.000.000,00.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - R$85.000.000,00.
Ela não teria como pagar isso. Então, o Estado está
negociando. E melhor o Estado receber R$30.000.000,00,
R$20.000.000,o0 ou R$10.000.000,00 do q ue nada.
O Deputado Gilmar Machado - O Estado vai receber

R$10.000.000,00.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - E melhor
R$10.000.000,00 do que nada. Deputado Gilmar Machado.
Conheci um irmão ria fé e grande empresário, em certa
ocasião. Ele era honestissimo, reto e balizava suas atitudes



-_i

zo

pelo temor a Deus. Ele quase caiu naquele caso do
apocalipse, em que não se podia comprar nem vender, porque
não se podia competir rio mercado devido ao fato de se pagar
rigorosamente todos os imDOstoS e salários justos. De
repente, ele não pôde ir para a frente, ficou devendo e ia
fechar as portas. O Governo, para não perder uma empresa
daquelas e um empresário honesto e para não causar mais
desempregos no Estado, resolveu negociar com ele.
Presenciamos, no Brasil, algumas situações em que ou o
Governo negocia ou a empresa fecha. A culpa é de Governos
anteriores, que cobravam impostos altíssimos, uma taxa
tributária absurda e que, conseqüentemente, provocaram
situações como essas, em que o Governador tem que propor um
acordo, pois, do contrário, a empresa jamais poderá pagar a
divida.
Essa é a minha participação, não deixando de parabenizá-lo

por suas preocupações pessoais. Obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Deputado Raul Lima Neto,
Queremos agradecer a sua contribuição. Concordamos com a sua
linha de raciocinio de que é preciso haver ponderações no
processo de negociação. Não somos contrários a que o Estado
o faça. Mas ele não pode passar do seu limite, o que poderia
penalizá-lo. Não conseguimos compreender o porquê de o
Estado poder fazer, com a grande empresa, negociações e
transações para poder acertar essa divida. Por que não
aceitaram a proposta dos pequenos e dos médios? Por que a
proposta vem só para o grande? A pequena e a média empresas
também estão devendo. Posso enumerar várias empresas de
Uberlândia que têm dividas pequenas de R$1.000.000,00,
R$500.000.00, R$600.000,00.
Fizemos uma proposta para que o Governo acertasse também
essas dividas nas mesmas condições que estão sendo
oferecidas ã Pa'-aibuna. Só Que foi rejeitada. O Governo não
aceita essa oroposta para o pequeno e o médio empresários. E

isso que nos deixa realmente entristecidos.
Concedo aparte ao nobre Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguei Martini (Em aparte) - Essa informação que

V. Exa. está passando não coincide com a intenção do
Governo.
Devo dizer a V. Exa - até já assumi esse compromisso na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - que
hoje mesmo me reunirei com o Secretário da Fazenda e
representantes das entidades aos empresários de Minas
Gerais, FIEMG. FEBRAI e outras, para apresentar, em breve,
nesta Casa, um projeto em que discutiremos o problema das
pequenas e das médias empresas. Não é verdade que o Governo
não esteja preocupado. Ele está preocupado, só que de uma
forma sensata e coerente, para não estimular aquelas
empresas que habitualmente sonegam a sonegar esperando uma
anistia. Não haverá anistia, mas haverá um tratamento
especial para todas as emp resas que estão em dificuldade,
enquanto o Congresso Nacional não vota - o que já deveria
ter feito - uma reforma tributária.
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Digo ao Deputado Raul Lima Neto, só para acrescentar, q ue o
Brasil não é um dos paises que cobram mais caro. O problema
é a desordem tributária que existe. Algumas empresas pagam
excessivamente, e outras pagam menos. Pela lei tributária
nacional, teríamos 47% do PIB arrecadado, mas, na realidade,
está em torno de 29%, 30%. Então, o índice de sonegação é
bem grande, em função da complexidade desse Código
Tributário. Hoje, temos no Brasil por volta de 53% entre
taxas, tributos e impostos. Isso é um absurdo. Teremos de
nos reajustar à realidade, inclusive dessa globalização do
mercado, senão perderemos a Competitividade, principalmente
no MERCOSUL. Participei de uma reunião em que se mostrou que
o Paraguai reduziu, de 84 para 6. seus tributos, taxas e
impostos.
Então, teremos de simplificar o Código Tributário Nacional.
Enquanto isso não acontece, temos de encontrar medidas
paliativas. Mas devo dizer, e até já assumi esse
compromisso, que em breve estará entrando nesta Casa um
Projeto para tratar das pequenas, das micro e das médias
empresas, pois há uma preocuação do Governo com relação a
esse setor.
Era só isso que queria esclarecer.
O Deputado Gilmar Machado - Concederei o aparte pedido pelo
Deputado Raul Lima Neto, mas antes quero dizer que esse é o
alerta, O Deputado Marcos Helênio, ao apresentar o
substitutivo, chama exatamente a atenção do Governo para
isso, e nós, do PT, queremos o seguinte: tratamento
isonômico. Se o grande recebe, por que não o pequeno?
Essa é a crítica que estamos fazendo, e o Deputado agora

confirma que não há nenhuma proposta. A proposta é primeiro
fazer para o grande, para depois chegar ao pequeno.
Concedo aparte ao Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Pedi o aparte
porque tenho ae fazer uma réplica á palavra do nobre
companheiro De putado Miguel Mart mi.
E claro - e todos nós sabemos - q ue precisamos de uma
reforma tributária urgente no Pais. Os nossos tributos são
arcaicos e absurdos. Temos taxas e mais taxas. Para tudo se
paga taxa, e, na verdade, os Governos, sobretudo o Federal.
não gastam esses tributos no que deveriam gastar. Um exemplo
disso são as estradas. Pagamos IPTU, e elas estão todas
esburacadas, como a que vai para Brasília. E um absurdo, uma
loucura, um acinte ao povo :asileiro.
Mas. Deputado Miguel Marti- - . somos uma das nações que mais
pagam imposto no mundo. Estive nos Estados Unidos, onde foi
feito um estudo sobre isso. E um absurdo o número de taxas e
impostos. Nosso povo é até treinado para sonegar. Cobra-se
muito imposto para que se possa sonegar. O Cristão não
sonega. Para se ter uma idéia, já ouvimos a frase de um
Ministro da República que disse assim: Temos muito imposto.
mas existe um jeitinho brasileiro'. Na verdade, isso é uma
maldição para o Pais. A quem a honra, honra; a quem o
tributo, tributo. 'Dai a César o que é de César e a Deus o
cue é de Deus". Mas César, de Roma. não era tão injusto
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quanto os dirigentes do nosso Pais. Na época do Império
pagava-se de imposto um quinto. A frase "vá q ros quintos dos
infernos, que ,oco o mundo fala, vem aos impostos que eram
pagos na é poca do Império. 20%, ou seja, 1/5.
Hoje, no Brasil. paga-se um absurdo. Neste Pais, os

empresários são quase que ensinados a sonegar, devido a essa
taxa tributária burra, absurda e que só oprime a Nação,
porque a Nação é o povo. Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Concedo aparte ao nobre

Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Só gostaria de
dizer que o problema esta onde e a quem taxar. O erro do
Brasil está em taxar a produção ao invés de taxar o consumo.
Em segundo lugar, a situação da Paraibuna é completamente

atípica, é diferente aa situação de todas as outras empresas
que estão no mercado. Trata-se de um caso esecial . que já
expliquei diversas vezes, e não dis pomos de tempo para
explicar agora.
A situação da Paraibuna é diferente de todas as outras. Não
é um débito já assumido pela empresa. Há auestionamento, e
se iniciará um litígio nessa questão. Pode ser
R$10.000.000,00. pode ser R$7.000.000.00, pode ser
R$85.000.000.00. E uma situação diferente das outras de que
já se tem certeza: deve-se tanto e não há contestação
judicial
O Deputado Gilmar Machado - Para concluir, quero dizer que
não concordamos com essa justificativa.
Todas as empresas estão contestando na justiça, caso
contrário, não teríamos apresentado essa proposta. O que
queremos é que todas elas recebam o mesmo tratamento da
Paraibuna. Muito obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Romeu Queiroz, em que solicita, nos termos do art. 254 do
Regimento Interno, o encerramento aa discussão do Projeto de
Lei OQ 787/96, uma vez que quatro oradores fizeram uso da
palavra para discuti-lo.

Questão de Ordem

 

O Deputado Gilmar Machado - Queremos discutir esse
requerimento, mas, como V. Exa. pode verificar, não há
"quorum" para votação, motivo pelo qual pedimos o
encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há
20 Deputados no Plenário e 15 Deputados em comissões:
portanto, existe "quorum" para a continuação dos trabalhos.
Em votação, o requerimento. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

voltamos à tribuna para nos opor ao pedido de encerramento
da discussão do Projeto de Lei ng 787/96. do ilustre
Deputado Romeu Queiroz.
Todos viram que estávamos no meio do processo de discussão.

O Deputado Raul Lima Neto teve oportunidade ce participar, e
o Deputado Miguei Martini. Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. disse que não tinha
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tempo para expor toco o seu pensamento. Isso demonstra que
há ainda questões a serem discutidas e dúvidas a serem
esclarecidas.

Por isso é Que não entendemos o Porquê CO encerramento da
discussão. Só se o Governo tem medo do debate. Parece que o
Governo Eduardo Azeredo está com medo de debater. A bancada
governista não tem argumentos. E. Quando não se tem
argumentos, foge-se do debate, enquanto nós, da Bancada do
PT. não temos medo de discutir. Debatemos todos os temas,
todos os assuntos, porque nos preparamos para isso. Não
viemos aqui apenas para votar "sim" ou "não'. Trazemos
propostas e contribuições.
Por que esse Governo está com medo de debater? Porque não
tem resposta para nossas indagações; porque sabe que está
tratando uma empresa de forma privilegiada, O Deputado
Miguel Martini não conseguiu explicar isso. O Governo faz,
primeiro, o tratamento para as grandes, depois, se tiver
condição, pensa nas pequenas.
Não ha resposta para isso. Portanto, a solução é sair do
debate. Tem-se de escamotear, fugir. O mesmo vão querer
fazer em relação ao Fundo de Desenvolvimento, ao Programa de
Desligamento Voluntário, ao projeto de aumento da
contribuição previdenciária, que é inconstitucional.
O Governo não quer discutir, porque é mais cômodo impor as
coisas ao povo do que discuti-Ias e explicá-las. Essa é a
razão de existir um requerimento como esse. Quando o Governo
não sabe explicar os privilégios, quando retira dinheiro,
conforme publicação de hoje no "Minas Gerais", do PROSAN
para injetar na Mercedes, em Juiz de Fora, ele não tem
resposta.
Gostaria que o Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Miguel Martini,
explicasse isso. Ontem o Deputado Miguel Martini disse que o
Governo de Minas não colocaria um centavo para a instalação
da Mercedes. O seu discurso se desmontou hoje, com a
referida publicação no "Minas Gerais". E preciso ter
informações para defender o Governo, do contrário, queima-se
a lingua e tem-se que ficar calado, porque se errou e se
disse urna coisa que não condiz com a realidade.
Continuaremos aqui argumentando e ocupando o tempo, porque
estamos sendo bem pagos para isso. Temos que informar,
discutir e votar para garantir os melhores projetos para o
Povo de Minas, e não apenas para algumas empresas. Votaremos
contra o requerimento do Deputado Romeu Queiroz, porque
queremos que o Governo responda e enfrente o debate.
O Deputado Miguel Martini começou a abrir o debate, mas já
se retirou. O Deputado Raul Lima Neto também contribuiu com
o debate, mas e os outros? E extremamente importante debater
e discutir. Nas vésperas do recesso, não podemos votar as
matérias a toque de caixa, apenas porque o Palácio da
Liberdade assim quer.
O povo de Minas está, no dia-a-dia, bancando esses projetos

em seu detrimento para o beneficio de uma ou outra empresa.
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Eram essas as nossas considerações. Votaremos contra esse
requerimento.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, queremos continuar a discussão desse projeto que
está em pauta para ser votado a toque de caixa, não por
parte da Bancada do PT, mas por parte da ala governista.
Entendemos que esse projeto é nebuloso. Pede perdão de
divida, pede anistia para a Paraibuna Metais. Escutamos
aqui, por parte de nossos colegas Deputados Durval Angelo e
Gilmar Machado. vários argumentos que mostram o tratamento
diferenciado que o Estado tem em relação ás grandes, ás
médias e ás pequenas empresas.
Perdoar dividas de grandes emoresas que sonegaram e

desviaram recursos é escandaloso. Escutamos ainda há pouco o
Deputado Miguel Martini dizer que poderia discutir, mas não
havia mais tempo, como quem diz: deixa para lá, não vou
falar mais nada.
Estranhamos que a ala governista nunca tenha motivos para

discutir e falar dos projetos do Governo, que chegam a esta
Casa habitualmente nas sextas-feiras, para ganharem tempo
com a publicação açodada, a discussão de urgência e também a
votação em regime de urgência. Isso é sinal de que não há
interesse na transparência e em levar ao povo o conhecimento
exato da matéria que se tem em pauta.
A anistia que o Governo sempre pretende fazer com as
grandes empresas está na contramão da história e em
desacordo com os anseios da sociedade, que pede moralização.
transparência, justiça e igualdade para todos.
Essas anistias do Governo privilegiam os sonegadores, que

já se acostumaram a empurrar os impostos e as suas dividas,
na certeza de que eles - os grandes - terão tratamento
diferenciado. Ficamos horrorizados com atitudes como essa.
Um trabalhador, que ganha salário mínimo, se deixar de pagar
a sua conta de água ou de luz por seu salário estar atrasado
ou por não dar sequer para matar a fome dos filhos, terá
cortes de água e luz, além de multas, pois perde todo e
qualquer recurso para ganhar um pouco mais de tempo para
saldar as suas dividas. Enquanto isso, as grandes empresas
são perdoadas, não em pequenas quantias, mas em valores que
chegam a R$10.000.000.00 ou R$15.000.000.00.
Essas anistias desestimulam o trabalrio dos funcionários
públicos que exercem a fiscalização para impedir a
sonegação. Digo que desestimulam porque os funcionários
corretos cumprem as suas obrigações, e, depois de
exaustivamente procurarem as empresas, fazerem as contas,
enviarem as notas e fazerem as pub li cações , vêem todo o seu
trabalho ser jogado no ralo, junto com o dinheiro público,
uma vez que o Governo termina anistiando os grandes.
O Deputado Miguel Martini, há pouco, falou que há uma
desordem tributária. Concordamos. Existe uma desordem
tributária porque não há interesse, por parte do Governo
Federal, em fazer uma reforma tributária em nosso Pais.
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Seria esse um dos assuntos principais que já deveriam ter
entrado em pauta há muito tempo. A reforma tributária é
necessária para se determinar a cobrança de impostos de
grandes fortunas e para a cobrança de impostos mais justos.
Entretanto, essa reforma tributária é sequer aventada para
urna discussão na esfera federal ou na estadual.
E também muito interessante ver o Estado, que fala de

dificuldades financeiras, renunciar a receitas q ue poderiam
servir, pelo menos, para a saúde e a educação. E mais; essa
é uma Confissão de incompetência do Estaao, que não Consegue
cobrar as suas dividas das empresas e dos grandes
sonegadores, ou das empresas que se desorganizaram, não se
sabe por que motivos.

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - O meu tempo para
encaminhar esta vencido. Vamos entrar no processo de
votação. Entretanto, Sr. Presloente, verifico de p lano que
aqui não hã 39 Deputados, e parece-me que também nas
comissões não na número que dê "quorum" para essa votação.
Pedimos, então, o encerramento da reunião Ou a verificação
de "quorum".
O Sr. Presidente - A Presidência verifica que existem 28
Deputados no Plenário, e há 15 nas comissões. Portanto, há
"quorum" para a votação. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

a Comissão de Administração Pública, a Comissão de Politica
Energética e a reunião conjunta tiveram seus trabalhos
encerrados. Seria bom que, ao final de nossa intervenção, se
verificasse se nas duas comissões que estão funcionando
existem 15 Deputados. E bem provável que essas comissões,
dado o fervor parlamentar que estamos observando neste final
ae semestre, estejam com mais do que o número mínimo de
Deputados. Isso se explica pela grande disposição para se
votarem os projetos de interesse do Estado.
O requerimento em questão é autoritário, quando pretende
suspender a discussão de um projeto como esse, da Paraibuna
de Metais, que já veio para cá em regime de urgência, teve
seu prazo de discussão apressado, por exigência
constitucional. Não se aprova de afogadilho um projeto com
um montante øe Isenção de R$70.000.000,Oo. A pressa, muitas

' vezes, é inimiga da perfeição. Queremos encaminhar o
requerimento pela sua rejeição, Entendemos Que a Bancada do
Governo tem de mostrar trabalho ao Sr. Governador. Mas
pocemos ver enormes constrangimentos entre os Deputacos
governistas, ao votarem um projeto desses.
Como o Deputado Ajalmar Silva vai explicar, em Monte
Carmelo e região, para centenas de empresas que estão sendo
autuadas pelo Estado, que a Paraibuna pode ter isenção, mas
as de Monte Carmelo e da região não podem? São dois pesos e
duas medidas. Vamos continuar a discussão, Deputado Ajalmar
Silva. O próprio Deputado Romeu Queiroz, cuja base de
votação se estende por todo o Estado. quando estiver em suas
bases - seja no Alto Paranaiba, seja no vale do
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Jequitinhonha, como vai explicar aos pequenos e médios
empresários que a Paraibuna pode ter isenção, mas eles não?
Como o Líder do PL. Deputado Olinto Gocicho, vai explicar em
Caeté, empenhado que está em uma campanha municipal que
para a Paraibuna pode naver isenção, mas não pode para o
armarinho do Sr. Joaquim nem para a padaria do Sr. Manoel? A

fiscalização, em Caeté. está fecnando estabelecimentos
comerciais. Como a nobre Deputada Elbe Brandão vai explicar
isso em Bocaiúva, Janaúoa e Montes Claros, cidades Que estão
sendo um cemitério de empresas e indúst r ias que não estão
conseguindo rionrar seus compromissos com o Fisco estadual?
Como vai ser cobrado lá? Para a Paraibuna pode haver
isenção, mas para as indústrias da região da SUDENE o
Governo não pode criar esse mesmo tipo de isenção e
privilégio.
Nobres colegas, vamos rejeitar esse requerimento. Se
continuarmos discutindo, poderemos ver a injustiça desse
projeto. E um projeto inconstitucional, que quebra o
principio da isonomia ao estabelecer diferenciação entre os
contribuintes, em desacordo com a própria Constituição
Federal. O encerramento da discussão não contribui, não
ajuda.
Estamos cobrando aquilo que será cobrado nas bases dos
senhores. Pergunto: será que o emprego gerado pela Paraibuna
é mais importante q ue o emprego gerado por inúmeras empresas
do interior de Minas?
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, queremos nos manifestar a respeito do Projeto de
Lei nç 787/96, que autoriza o Poder Executivo a realizar
transação com a Cia. Paraibuna de Metais. Queremos fazer a
nossa defesa e mostrar o nosso descontentamento, com base em
dados do SINDIFISCO - Sindicato dos Fiscais de Tributos do
Estado de Minas Gerais.
Recebemos uma correspondência desse Sindicato, colocando

algumas preocupações. as quais passamos a relatar: 1- Lê:)
"Com relação ao Projeto de Lei ng 787/96. autorizando o

Poder Executivo a realizar transação com a Cia. Paraibuna de
Metais, temos para apresentar a V. Exa. as seguintes
ponderações: a divida total lançada ultrapassa R$lOO milhões
atualizados. Pelo acordo, o Governo receberá valores
próximos oe R$10 milhões, isto é. menos de uni décimo do
valor total devido.
Num momento em que a Secretaria da Fazenda está envolvida

na maior operação de cobrança de crédito tributário dos seus
100 anos ce história, inclusive através de pedidos de
falência e de intervenção (penhorado estabelecimento) junto
às empresas devedoras, é, no mínimo. estranha e incoerente a
apresentação de projeto de lei concedendo remissão de
crédito tributário para a Cia. Paraibuna de Metais, de Juiz
de Fora.
Camuflada sob a denominação de transação, o que o Governo
mineiro se dispõe a fazer, na verdade, ê perdoar
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significativa parcela da divida da empresa, referente ao
imposto originalmente lançado.
Parece que o Governo mineiro não se apercebeu de que já se
foi o tempo em que as normas tributárias podiam ser editadas
em proveito de determinadas classes (segmentos ou pessoas)
impunemente. A medida proposta (perdão de divida) é
privilégio que fere de morte o principio constitucional da
igualdade. A lei tributária, assim como a cobrança dos
débitos, deve ser igual para todos; a todos deve ser
aplicada com igualdade. Melhor expondo, ouem está na mesma
situação jurídica deve receber o mesmo tratamento
tributário. Será inconstitucional (por violar os princípios
republicano e da isonomia) a autoridade administrativa
tributante selecionar pessoas (ou empresas) para submetê-las
a regras peculiares, que não alcançam às demais, ocupantes
de idênticas posições jurídicas.
Assim sendo, por que o tratamento desigual à Cia. Paraibuna

de Metais, num momento em que os demais 50 mil contribuintes
devedores da Fazenda Pública estão sendo devassados em
inéditas ações de extremo rigor? E como ficam os mais de 100
mil empresários autuados no último ano, que já pagaram ou
estão discutindo administrativamente os seus débitos?
O crédito tributário é público; a Fazenda Pública não é
dona do tributo. Ela apenas lança e arrecada, nos estritos
tempos da lei, com o objetivo de instrumentar o Estado a
alcançar o bem comum. Não lhe é dado, portanto, o direito de
abrir mão de crédito tributário.
Com que legitimidade, então, o Governo de Minas Gerais
propõe o perdão da divida de uma empresa? A questão merece,
no mínimo, ser melhor discutida com a sociedade. Vamos aos
quest ionamentos.

A divida é impagável? Não, se for aplicada a esta empresa
as mesmas medidas aplicadas às demais empresas devedoras. O
patrimônio aa empresa, nas palavras do Secretário da
Fazenda, é economicamente viável e a indústria,
tecnologicamente atualizada para produzir materiais não-
ferrosos, de ordem e grandeza mundial.
Cabe ao Estado 'bancar" a continuidade e o incremento da
atividade econômica da empresa? E necessário dar um fim à
velha prática de privatizar o lucro e socializar as perdas.
Em época de crise, o Estado socorre a iniciativa privada,
mas em época de estabilidade, o lucro fica com o empresário.
Isso acaba por endividar cada vez mais o setor público, que
diminui a sua capacidade de investir nas necessidades
básicas, como saúde, educação e segurança.".
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, sobre o Projeto de Lei ng 787/96, temos de dizer
aos nobres colegas e, sobretudo, ao Deputado Romeu Queiroz
que a Bancada do PT preza substancialmente as questões que
vêm de encontro aos anseios da po pulação mineira.
As discussões em curso, lamentavelmente, não dão
sustentação ao conjunto dos Deputados, com tamanha
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responsabilidade que têm para com o povo mineiro, para
poderem votar conforme a vontade do nosso Governador Eduardo
Azeredo.
Essa questão, se é que o Governador tem razão, carece de
mais discussões. Não podemos, em sã consciência, votar a
toque de caixa um projeto de tamarna magnitude, sobretudo
quando os funcionários desta Casa reclamam de defasagem
salarial. Eles estão vivendo dos cheques bancários que são
emitidos ao comércio, que também carece da mesma
benevolência desta Casa.
Hoje, a discussão é sobre a Paraibuna, mas temos pequenos

empresários que também merecem o mesmo tratamento. Por isso.
estamos de acordo com os discursos aqui já feitos. Queremos
analisar profundamente essa questão. Estamos numa Casa onde
tem que prevalecer o debate. Não estamos em condições de
votar e aprovar esse projeto. Faço, portanto, coro à palavra
do meu companheiro Deoutado Gilmar Macnaoo. Se for para
votar dessa forma, vamos votar contra o requerimento co
Deputado Romeu Queiroz. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação o
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita o

encerramento da discussão do Projeto de Lei ng 787/96, de
acordo com o parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- Vem á Mesa:

SUBSTITUTIVO NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 787/96
Dispõe sobre aquitação de crédito tributário nos casos que
especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - O crédito tributário vencido até 30 de abril de
1996, formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida
ativa, ajuizada ou não sua cobrança, poderá ser pago de uma
só vez, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta lei, sem acréscimo de oeflalidadeS.
Art. 2g - O crédito tributário a que se refere o artigo

anterior poderá ser pago em até 6 (sesI parcelas mensais,
iguais e consecutivas, desde que o Contribuinte o requeira e
recolha o valor da primeira parcela no prazo de 60
(sessenta) aias contados da publicação desta lei.

lg - Na ocorrência do previsto neste artigo, as multas
serão devidas com redução de:
1 - 95% (noventa e cinco por cento), para pagamento em 2
(duas) parcelas;
II - 90% (noventa por cento), para pagamento em 3 (três)

parcelas:
III - 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamento em 4
(ouatro) parcelas:
IV - 80% (oitenta por cento), para pagamento em 5 (cinco)

parcelas;
V - 75% (setenta e cinco por cento), para pagamento em 6
(seis) parcelas.

2Q - Os prazos para pagamento das parcelas vencem no
mesmo dia dos meses subseqüentes ao do pagamento da primeira
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parcela e não poderão ultrapassar o último dia útil dos
referidos meses.

- O não-cumprimento do parcelamento nas Condições e
nos prazos estabelecidos determina o restabelecimento das
multas, em seus valores originais, Sobre o saldo
remanescente.

4Q - As reduções previstas no § 1 Q deste artigo e no art.
3Q não se acumulam com nenhuma outra, ressalvadas as
previstas no art. 56 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975.
Art. 3g - O crédito tributário constituído apenas de multa
isolada por infração à legislação tributária poderá ser
pago, observadas as condições 00 artigo anterior, com as
seguintes reduções:

- 90% (noventa por cento), para pagamento de uma só vez.
no prazo ce 30 (trinta) dias contados da publicação desta
lei;
II - 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamento em 2
(duas) parcelas:
III - 80% (oitenta por cento), para pagamento em 3 (três)

parcelas:
rv - 75% (setenta e cinco por cento), para pagamento em 4

(quatro) parcelas;
V - 70% (setenta por cento), para pagamento em 5 (cinco)
parcelas;
VI - 65% (sessenta e cinco por cento), para pagamento em 6
(seis) parcelas.

Art. 4 - O pedido de parcelamento importa confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia a qualquer
recurso administrativo, bem corno a desistência em relação
aos já interpostos.
Art. 5Q - Para os efeitos desta lei, o crédito tributário
será considerado monetariamente atualizado, observado o
disposto na legislação especifica.
Art. 6 - No caso de débito discutido em juizo, o
cancelamento ou o parcelamento do Crédito tributário será
condicionado à desistência da ação.
Art. 'lQ - O disposto nesta lei:
- não se aplica ao crédito tributário relacionado com

infrações referentes a:
a) emissão de documento fiscal que consigne valores

diferentes nas respectivas vias;
b) emissão de documento fiscal que não corresponda a

efetiva prestação ou operação e de documento paralelo, falso
ou inidôneo, declarado por ato da Secretaria de Estado da
Fazenda;
c) utilização ae documento fiscal cue não corresponda a

efetiva prestação ou operação, utilzação ae documento falso
e apropriação, como crédito fiscal, de valores nele
lançados:
II - não autoriza a restituição nem a compensação de

importância já recolhida;
III - aplica-se ao saldo remanescente de parcelamento em

curso;
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IV - não alcança crédito tributário que seja objeto de ação

criminal em andamento.
Art. 8 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
transação com a Companhia Paraibuna de Metais, estabelecida
na Rodovia BR-267, km 108, no Municipio de Juiz de Fora.
Inscrição Estadual flQ	367.219883.0036 e CGC-MF n

 

42.416651/0001-07, referente aos Processos Tributários
Administrativos - PTAS - flQS 01000007950.87. 01.000001708.69

 

eOl.000004137.53, inclusive os inscritos emdivida ativa.
ajuizada ou não a sua cobrança.

l Q - Para efeito do disposto no "ca put" deste artigo. o
crédito tributário resultara no montante de 12.067.093.04
(doze milhões sessenta e Sete nY' e noventa e três inteiros
e quatro centésimos) de Unidac€z Fiscais de Referência -
UFIRs - unidade instituida pela Lei Federal nQ 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
c 2 - O crédito tributário deverá ser pago em parcela

única no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da
publicação desta lei.

- O não-recolhimento no prazo e no montante
estabelecidos neste artigo determinará o restabelecimento do
crédito tributário em seus valores originais.

- A celebração da transação de que trata o "caput'
deste artigo somente será efetivada após a comprovação de:

- inexistência ou, se for o caso, de desistência ou de
renúncia de qualquer ação, impugnação ou recurso, nas áreas
administrativa ou judicial, que vise a contestar a exigência
do crédito tributário;
II - renúncia do contribuinte á discussão, administrativa

ou judicial, sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei n
11.623. de 19 de outubro de 1994;
III - ter o contribuinte firmado compromisso com o fim de:
a) passar a recolher aos cofres do Estado o ICMS devido nas
operações de que tratam os PTAs relacionados no "caput"
deste artigo, mesmo diante de beneficio fiscal ou financeiro
oferecido por outra unidade da Federação;
b) Cumprir programa de investimentos a ser estabelecido no
instrumento de transação;
c) satisfazer regularmente as obrigações tributárias.

5Q - A transação de que trata o "ca put' deste artigo será
requerida por escrito pelo contribuinte por intermédio de
signatário com poderes expressos para esse fim, devendo ser
feita a comprovação oa quitação ou do parcelamento de todos
os demais débitos formalizados de responsabilidade da
Companhia Paraibuna de Metais.
$ 6ç - O Secretário de Estado da Fazenda é a autoridade

competente para efetivar a transação de que trata o "caput"
deste artigo.

7o - O disposto neste artigo não autoriza a restituição
nem a compensação de im portâncias já recoliaas.
Art. 9g - O Poder Executivo disciplinará a forma de
execução do disposto nesta lei.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Ailton Vilela

O Sr. Presidente - Está encerrada a discussão do Projeto de
Lei ng 787/96.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência deixa de receber o Substitutivo flQ 1 ao

Projeto de Lei ng 787/96. do Deputado AiTlton Vilela, por não
estarem preenchidos os Pressupostos regimentais necessários
a seu recebimento
Sala das Reuniões. 26 de junho de 1996.
Agostinho Patrús
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita a
votação do Projeto de Lei ng 787/96 pelo processo nominal.
Em votação, o requerimento. Para encaminhá-la, com a
Palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nem se fosse tão bem ensaiado o es petáculo seria tão
comovente. A bancada de sustentação do Governo se levantou
num ato sã. Só que, Srs. Deputados, é necessário ainda
discutir o projeto. São R$70.000.000,00 num Estado que
arrecada RS400.000,000,00 e que tem um déficit nesse valor,
quase que mês a mês. Esse projeto não pode ser votado sem
uma discussão maior. Entendemos que é necessária a votação
nominal porque queremos que o povo de Minas Gerais saiba
muito bem como vota cada um dos Deputados. A votação nominal
permite essa identificação. Mesmo sabedor de que somente a
Bancada do PT votará contra essa injustiçafiscal, entendo
que no processo de votação nominal haverá tempo de mais
algum Deputado ou Deputada mudar o seu voto. Poderão
perceber que esse projeto desestimulará qualquer empresário
a andar em dia com o Fisco em Minas Gerais. Eles sabem que,
posteriormente, por ingerências politicas, dependendo do rei
que estiver no trono, ele poderá ter o seu débito reduzido.
E. mais ainda, mesmo que cometa algum tipo de fraude, como
nas importações do Porto de Vitória, sabe que isso também
será perdoado. Chamo novamente ã consciência cada um dos
Deputados e das Deputadas. Como explicarão a seus eleitores,
nas suas bases, nas suas cidades, essa discriminação? Por
que não criar um privilégio desse também para as indústrias
localizadas em Uberlândia?, perguntarão os eleitores do
Deputado Leonidio Bouças. Como ele explicará isso a seus
eleitores naquela próspera cidade? Como eles defenderão seu
candidato, se não houver entre nós uma preocupação com o
eleitorado? E o mesmo ocorrerá com o Deputado Geraldo
Rezenqe na sua cidade e diante de seus eleitores.
Será que a Souza Cruz, o ABC, o armazém da esquina, a M.
Martins, a padaria do Seu" Manoel em Uberlândia não
deveriam ter também um tratamento diferenciado? Então,
Deputados, aquilo que não posso assumir diante dos eleitores
que me fizeram Deputado também não posso votar aqui dentro.
Se não tenho coragem de, olhos nos olhos, diante de quem
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votou em mim, explicar o meu voto, esse voto não pode ser
dado nesta Casa.
Agora, se o projeto fosse transparente, as informações
seriam dadas. seria criado um principio para todas as
indústrias de Minas, não somente para algumas, não haveria
tratamento diferenciado para favorecer a indústria A. 8 ou
C. E esse processo, obscuro, não transparente, faz-nos
pensar que outras motivações levam o Governo a apresentá-lo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores que nos escutam nos gabinetes e nos
corredores, também estamos aqui para discutir esse
requerimento que pede votação nominal para esse projeto de
lei que tenta extinguir pagamentos ae dividas ca Paraibuna
Metais com o Governo. Queremos discutir a necessidade de
haver um pouco mais de democracia neste parlamento. A

democracia exige igualdade entre todos. Está expressamente
dito na Constituição Federal: todos são iauais perante a
lei. Ora, estamos numa Casa que tem como uma de suas
incumbências principais legislar. Mas legislar significa dar
igualdade de condições para todos. E o que estamos vendo, e
que já foi debatido pela Bancada do PT, é que se propõe aqui
um tratamento diferenciado: para os amigos do rei, tudo;
para os outros, a lei. E nós queremos a lei para todos, não
somente para alguns. A democracia exige que saia do papel
aquilo que a lei propõe e que na prática, concretarnente, a
proposta seja respeitada e executada. Parece-me uma
incoerência desta Casa legislar de maneira tão desbaratada,
deixando vantagens apenas para alguns.
A democracia exige, também, participação. E entendemos que
a participação vai muito além de depositar o voto na urna.
Participar politicamente é obrigação de todos os cidadãos, e
queremos trabalhar para isso. Na verdade, temos obrigação de
trabalhar para isso. Ora, como vamos exigir partici

p
ação dos

cidadãos. oos nossos eleitores, se queremos camuflar as
votações neste parlamento, se não queremos que eles saibam
qual é nossa posição, qual é nosso discurso, qual é.
concretamente, nossa ação? E muito bonito falar no palanque.
em época de eleições, da necessidade dos mais pobres, da
importância da educação. da importância da saúde, mas, na
hora "H", fugir a esses compromissos.
Queremos que os nossos eleitores saibam como estamos
votando nesta Casa. Que o nosso "sim" seja 'sim" lá na nossa
base, no nosso palanque, nessa campanha que se inicia agora.
E que o nosso "não' seja "não" aqui e lá também.
Não tem sentido uma política q ue não seja política pública

para todos. A proposta de nosso companheiro do PT, que pedia
perdão de divida para todos, foi derrotada nesta Casa. Por
oue, então, vamos privilegiar uma empresa bem colocada, bem
situada e lucrativa? A alegação é de que se precisa de
trabalho para todos. 4 alegação é que, se ela falir, vai
levar muita gente ao desemprego.
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Queremos saber por que o Governador, por que os
Parlamentares desta Casa, sobretudo os do vale do
Jequitinhonha, os que têm voto naquela região, não se
preocupam também com empregos de lá.
Queremos concluir, Sr. Presidente, pedindo coerência aos
nossos colegas Deputados. Vamos deixar que os nossos
eleitores saibam como votamos, para que entendam as nossas
discussões nas nossas bases. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, colegas
Deputados, é evidente que vamos entrar em processo de
votação daqui a pouco. Mas, diante dos fatos. Sr.
Presidente, caros colegas Deputados, não podemos e não
gostaria de estar votando de maneira que a sociedade não
fique esclarecida suficientemente sobre aquilo que está
sendo discutido nesta Casa. Os Deputados têm que fazer jus
aos votos que receberam nas suas comunidaoes, porque elas
vão cobrar.

Hoje, estamos diante de um processo neoliberal, tanto em
nível federal como em nível estadual. Queremos, Sr.
Presidente, que a discussão nesta Casa transcorra de maneira
coerente e de acordo com a vontade de todos os 77 Deputados,
para que fique claro para toda a população mineira quem está
definitivamente do lado dos neoliberalistas e quem se coloca
na contramão dos governantes do Brasil e do Estado de Minas
Gerais.

Queremos que nesta Casa, hoje, seja feita votação nominal,
para que possamos marcar o inicio, quem sabe, de um novo
tempo para todos aqueles que fazem das empresas no Estado de
Minas Gerais uma grandeza maior em defesa do trabalho.
Também sei que todos os componentes desta Casa são a favor
de mais empregos.

Nós, Sr. Presidente, caros colegas, fazemos um pedido para
que a votação seja nominal. Sou a favor de que a votação
seja nominal. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, voltamos à tribuna. Sei que alguns podem
estar achando desagradável que venhamos repetidas vezes a
esta tribuna, mas isso faz parte do processo democrático,
faz parte do aprofundamento dos debates, necessários em cada
projeto a ser votado nesta Casa.

Estamos aqui para encaminhar favoravelmente o requerimento
do nosso Líder. De putado Durval Angelo. com relação á
votação desta matéria.
Poderíamos ter o funcionamento pleno do Painel, mas ele só
funciona quando aparecem os nomes dos Deputados, teclados
pelas mesas, e quando se mostram os horários de reuniões de
Comissões. No entanto, na hora da votação, ele não serve. Se
tivéssemos o painel funcionando como em Brasília, a
população saberia a votação de cada um dos parlamentares, e
não necessitaríamos ficar solicitando a votação nominal de
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cada matéria, para cada Deputado expressar o seu

posicionamento individual
Então, aproveitamos o encaminhamento do requerimento do
Deputado Durvai Angelo para, mais uma vez, cobrar uma
posição da Mesa Diretora desta Casa. Estamos encerrando mais
um período legislativo e entraremos em recesso. Depois, só
teremos mais um período sob a Presidência do ilustre
Deputado Agostinho Patrús. Esperamos Que, até o final da
gestão desse Presidente e da Mesa que hoje dirige os
trabalhos nesta Casa, possamos ter o painel funcionando
plenamente, para que todos conheçam exatamente os
posicionamentos de cada parlamentar.
Ao votarmos, temos que responder pelo nosso voto. Não ternos
medo disso. Temos Que prestar contas, ternos que expressar
publicamente os nossos votos. Isso não é problema. Estamos
aqui para isso. O processo democrático funciona assim: vota-
se a favor, contra, e ainda se tem a oportunidade da
abstenção. Mas é preciso que a população saiba como cada
representante tem votado.
No Congresso Nacional, acompanha-se a votação de cada
parlamentar "pari passu'. O DIAP - Departamento
Intersindical de Acompanhamento Político - acompanha o
processo de votação e faz análise dos parlamentares a partir
do processo de votação.
O Deputado Miguel Martini - Permita-me um aparte.
O Deputado Gilmar Machado - Neste momento, não é permitido

o aparte, mas, part icularmente, não teria nenhum problema em
concedê-lo. Como estamos encaminhando votação de
requerimentos, o Regimento não permite apartes. Mas teria o
maior prazer em discutir essa questão.
Queria reforçar, então, que a votação nominal é importante,
não só neste projeto como nos outros. Mas mais importante
ainda é que tenhamos o paine l funcionando, para que, em
todos os projetos e requerimentos, a votação das matérias
seja rápida. sem precisarmos constantemente ficar discutindo
se se vota pelo processo nominal ou pelo tradicional "senta
e levanta", e para que tenhamos um processo cada vez mais
transparente e democrático.
Entendemos que a votação nominal é importante e não traz
nenhum problema para os Deputados- Todos aqui podem se
manifestar sem problemas, todos aqui assumem os seus atos.
Conheço todos os parlamentares e sei que, realmente, todos
podem assumir os próprios votos.
Gostaria, para concluir o meu posicionamento, de dizer que
a bancada do partido vai votar' favoravelmente ao

requerimento apresentado pelo nosso Lider, para que
possamos, ce fato, ter a votação dessa matéria, desse
requerimento, e para que tennarnos condições de dar
prosseguimento à votação. Durante o encaminhamento,
estaremos aqui externando o tipo de votação que será
expresso por nós quanto a esse projeto, porque agora estamos
discutindo ainda o requerimento, e o nosso parecer é
favorável.



132

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivalcjo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, estamos também defendendo o
requerimento do nosso Líder, Deputado Durval Angelo, porque
entendemos que, nesse projeto, cada Deputado deve colocar
claramente a sua posição. principalmente por se tratar de um
projeto em que estávamos falando sobre as colocações do
SINDFISCO. Ele diz: E legítimo o Estado intervir para
terminar o litígio? Se assim for, como ficam os demais
litígios, envolvendo cerca de 50 mil contribuintes devedores
da Fazenda Pública, que se encontram em situação idêntica?
Trata-se de uni perigoso precedente para a política fiscal e
financeira do Estado. Como se não bastasse isso, as nossas
preocupações aumentam quando ficamos sabendo, por exemplo,
sobre o acordoue o Estado fez - inclusive sem passar por
esta Casa - com a empresa CBMM, através da COMIG. quitando
uma dívida que era reivindicada há bastante tempo.
Continuamos preocupados e sem entender o que o Governo quer,
na medida em que propõe projetos de tamanha envergadura sem
ter uma discussão ampla com toda a sociedade. Ficamos
Preocupados, principalmente, quando sentimos que temos
Deputados que não estão ainda sabendo, a rigor, qual é o
teor desse projeto.
Então. Sr. Presidente, por isso é que continuamos querendo
que o requerimento do nosso Líder seja aprovado, para que
cada Deputado possa manifestar o seu voto e possamos ficar
sabendo qual é a posição de cada um. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

estamos neste momento na tribuna para dar prosseguimento ao
trabalho da bancada em defender o requerimento apresentando
pelo nosso Líder, Deputado Durval Angelo, no sentido de
solicitar a votação nominal para o Projeto de Lei nQ 787/96.
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
realizar transação com a Cia. Paraibuna de Metais. Já foram
aqui, de forma exaustiva, apresentados pelos nossos colegas
Ce bancada argumentos utilizados para convencer os nobres
Pares desta Casa. Gostaríamos de. mais uma vez, fazer essa
defesa e usar essa argumentação, uma vez que temos claro que
o que pretendemos não é, de maneira alguma, inibir a
política de pleno emprego e uma política que venha realmente
reverter as tendências do atual momento econômico. Todas
elas apontam para um quadro muito grave de dificuldades na
área do emprego e do trabalho, revelando-se um dos problemas
sérios dos reflexos do Plano Real na economia. Entendemos
também que, para não comprometer o Programa de Combate a
Sonegação que o Governo do Estado vem tentando implementar.
não podemos concordar que essa anistia fiscal seja aprovada
nos termos em que ela foi proposta.
Além disso, só para não ficar com aquela eterna suspeita de
que uma empresa está sendo beneficiada por uni tratamento
diferenciado, que não é extensivo á maioria das empresas do
Estado, e para não se Constituir um privilégio, entendemos
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que medidas como essa devem ter um caráter universal. Se é

para atender um determinado setor da economia que atravessa
graves dificuldades, Que, no minimo. seja universalizada a
medida, para que atenda aos demais setores.
Queremos também concordar com t000s os nossos colegas que.
desta tribuna, já por inúmeras vezes defenderam que o nosso
painel seja realmente utilizado em sua plenitude. Não
podemos concordar em que um investimento como esse, que já
foi feito, continue indefinidamente sem a sua plena
utilização. Achamos que o requerimento do Deputado Durval
Angelo seria logicamente desnecessário se o painel estivesse
em pleno funcionamento.
Portanto. Sr. Presidente. Srs. Deputados, encaminhamos
favoravelmente o requerimento do Deputado Durval Angelo e
solicitamos a tocos a sua aprovação.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, entendemos que

esse é um requerimento importante, e como V. Exa. pode
verificar de plano, não há "quorum" para votação. Assim,
pedimos o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência ce "quorum" para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia

já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 117a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 27 DE JUNHO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Avia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:

Votação. em	2Q turno, do Projeto de Lei nç 787/96;

requerimento do Deputado Durval Angelo: deferimento;

aprovação do projeto na forma do vencido em 1- turno -
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei 814/96:
recuerimentos dos Deputados Gilmar Machado e Romeu Queiroz;
deferimento: votação do projeto, salvo emendas e destaques;
aprovação: votação das Emendas ngs 1 a 9. li a 13, 18 e 21,
as duas últimas na forma de subemendas que receberam o flQ 1;

aprovação; votação das Emendas nQs 15 a 17. 19 e 20;
rejeição; votação da Emenda ng 10; rejeição; votação da
Emenda ng 14; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação
- Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 815/96; votação
do projeto, salvo emendas; aprovação: votação da Emenda flQ
1: rejeição: votação da Emenda ng 2: rejeição - Votação, em
1Q turno, DO Projeto de Lei ng 817/96: votação do projeto,
salvo emendas; aprovação: votação das Emendas ngs 2 e 3:
aprovação; votação da Emenda ng 1: rejeição - Discussão, em
lQ turno, do Projeto de Lei ng 469/95; designação de
relator; emissão de parecer; apresentação do Substitutivo ng
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1 e das Emendas ngs 1 a 9; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com o substitutivo e as emendas à
Comissão de Administração Pública - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio -
Dimas Roarigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 9h15min. a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, i niciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário nas funções de
2g-Secretario, procede à leitura da ata ca reunião anterior,
Que é a p rovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei
nQ 787/96. do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar transação com a Companhia Paraibuna de
Metais. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo
para emitir parecer. A Presidência vai submeter a votação
requerimento do Deputado Durval Angelo. em que solicita que
a votação do projeto se dê pelo processo nominal. Vem ã Mesa
requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita, na
forma regimental, a retirada do requerimento de sua autoria
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solicitando votação nominal do Projeto de Lei no 787/96. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Projeto de Lei ng 787/96 na forma do vencido em
lQ turno.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 814/96, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento de
Indústrias Estratégicas e dá outras providências. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas ns 1 a 9, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com
as Emendas ngs 1 a 9, da Comissão de Justiça, e 10 a 13, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição
das Emendas ngs 14 a 17, 19 e 20 e pela aprovação das
Emendas ngs 18 e 21 na forma de subemendas que receberam o
nQ 1. Vem á Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em
que solicita votação destacada da Emenda no 14. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso XVII
do art. 244 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Romeu Queiroz solicitando votação destacada da
Emenda no 10. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em
votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 9, 11 a 13, 18 e
21, as duas últimas na forma de subemendas que receberam O
no 1. as quais receberam parecer pela aprovação. Em votação,
as emendas. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas ngs
15 a 17. 19 e 20, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Rejeitadas. Em votação, a Emenda ng 10, destacaaa,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda no 14, destacada, que recebeu parecer
pela rejeição. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deoutados,
Sras. Deputadas, aestacamos a Emenda ng 14 porque no
Conselho Administrativo deste Fundo está garantida a
presença da FIEMG, da FAEMG e das representações
empresariais, e entendemos que é correto e justo que também
os trabalhadores tenham assento neste conselho consultivo.
Apresentamos a Emenda nQ 14, que propõe a presença de um
representante indicado pelas centrais sindicais neste
conselho consultivo. Então, pedimos a sua aprovação, para
que os trabalhadores possam ter o mesmo tratamento que os
empresários terão. Pedimos a aprovação desta emenda e a
rejeição do parecer que veio das comissões. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 14, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 1 Q turno, o Projeto de Lei ng
814/96 com as Emendas ns 1 a 9. 11 a 14, 18 e 21. as duas
últimas na forma de subemendas que receberam o nQ 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 815/96, CO
Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais a doar, em caráter especial de
incentivo à industrialização, imõvei de sua propriedade
localizado em Juiz de Fora. A Comissão de Justiça Conclui
Pela constitucjonalje Co projeto com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com a Emenda ng 1. ca Comissão oe Justiça.
Emendaao em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
F iscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda
ng 2. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1, que recebeu parecer pela
aprovação. Os Deputados que a aprovam Permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 2,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
A Comissão de Fiscalização Financeira. Votação, em lQ turno.
do Projeto de Lei nQ 817/96. do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a assumir débito da empresa MGS -
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e dá outras
providências A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela sua aprovação. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que
opina pela rejeição da Emenda no 1, apresentada em Plenário,
e pela aprovação das Emendas nos 2 e 3, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 2 e 3, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. ( Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda flQ 1,
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto ae Lei ng
817/96 com as Emendas nos 2 e 3. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 469/95. do
Deputado José Bonifácio, Que estabelece incentivos para a
exoneração voluntária ae servidores públicos estaduais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam
prazo para emitir parecer. Nos termos do j 2g do art. 147 do
Regimento Interno, a Presidência vai designar relator Ca
matéria o Deputado Geraldo Rezende. A Presidência indaga a
S. Exa. se se encontra em condições de emitir seu parecer ou
se fará uso do prazo regimental
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O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, estou em
condições de emitir meu parecer. (- Lê):

"PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI No 469/95
Relatório

O Projeto de Lei flQ 469/95 estabelece incentivos para a
exoneração voluntária de servidores públicos estaduais e dá
outras providências.
O projeto foi distribuido às comissões Competentes para
receber parecer, nos termos co art. 195. c/c o art. 103, V,
"c". do Regimento interno. Por guardarem semelhança, foram
anexados à proposição os Projetos de Lei ngs 679 e 683/96,
de autoria, respectivamente. dos Deputados Durval Angelo e
Ariõerson Adauto, além do Projeto de Lei no 856/96, do
Governador do Estaco.
Tendo em vista a inclusão da matéria na ordem do dia, em
virtude de requerimento aprovado, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 141. do Regimento
Interno, a matéria deve receber parecer em Plenário, nos
termos do art. 147, f 2g, do mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição em tela oojetiva instituir o Programa Especial
de Exoneração Voluntária - PEEV - no âmbito do serviço
público do Estado de Minas Gerais.
Trata o referido programa de assegurar ao servidor público

estadual, ocupante de cargo efetivo ou de função pública, na
administração direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado, que requerer voluntariamente sua exoneração
indenização a ser concedida nos termos do art. 2g da
proposição.
O programa ainda oferece, como forma de incentivo, O
direito á continuidade de acesso aos serviços da Previdência
estadual, extensivo aos dependentes, pelo penedo de um ano,
respeitadas as condições ca legislação previdenciánia
especifica.
A inclusão do servidor público estadual no PEEV é precedida
de análise e julgamento de Comissão Especial, composta, no
minimo, por representantes das Secretarias Estaduais de
Administração Pública e Recursos Humanos, da Fazenda e do
Planejamento e Coordenação Geral, a qual decidirá sobre o
pedido de exoneração, não cabendo recurso.
O projeto estabelece ainda condições que não permitem a
inclusão de servidor público estadual no PEEV, nos termos do
seu art. 5g.
Finalmente, infere-se ainda da proposição que o servidor
incluído no PEEV não poderá ingressar no serviço público por
um período de dois anos contados da data co recebimento da
indenização e que o seu retorno, a pós o referido penedo,
implicará um desconto em seus vencimentos do valor que lhe
foi pago a titulo de indenização.
O art. 169 da Constituição da República estabelece que a

despesa com pessoal tanto ativo como inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dOS Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
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Com a edição da Lei Complementar federal nQ 82/95, que
disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Lei Maior, a partir deste
ano de 1996, as despesas totais com pessoal ativo e inativo
da administração direta e indireta, inclusive fundações,
empresas públicas e sociedade de economia mista, pagas com
receitas correntes dos Estados, não poderão, em cada
exercicio financeiro, exceder a 60% das respectivas receitas
correntes.
Em face dos limites impostos, tornou-se imperiosa a procura
de mecanismos que permitissem ao Estado ajustar-se ao
mandamento constitucional e às normas legais anteriormente
citadas.

A criação de um programa de exoneração voluntária poderá
significar um importante instrumento na busca do equilíbrio
entre receita e despesa.

Com efeito, como o assunto é despesa com pessoal, é nesse
particular que medidas deverão ser tomadas, quando
necessárias, para que os Estados coloquem esses gastos no
limite de 60% da receita, como determina a lei.
E importante ressaltar que outros Estados, como São Paulo,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também estão
implementando programas semelhantes ao que ora se examina.
O envolvimento do servidor nesse processo, mediante o seu
interesse manifestado voluntariamente em deixar o serviço
público, com o estimulo de uma compensação remuneratória,
além de outros benefícios, é fator que poderá Contribuir
para a redução do número de pessoal ca administração
pública. Assim como ocorre na iniciativa privada, alguns
servidores públicos não se adaptam ao serviço que ines é
cometido. Entretanto, diferentemente do regime trabalhista.
esses servidores não possuem nenhuma garantia pecuniária
para deixar o serviço em busca de novas alternativas
profissionais. Permanecem, assim, no serviço público e não
contribuem, de forma satisfatória, para a eficiência e a
presteza na execução dos serviços públicos.
A propósito, esse aspecto deverá ser observado pela

administração pública quando esta decidir sobre a inclusão
de servidor no programa, uma vez que o Estado não pode
prescindir de servidores que possuem conduta adequada ao
pleno desempenho das atividades administrativas.
Percebe-se, pois, que a medida em pauta poderá propiciar
redução de gastos com a folha de pagamento dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais e, conseqüentemente, o
enxugamento dos atuais quadros de pessoal, sendo, portanto,
conveniente e oportuna a proposição em exame.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, op inamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 469/95.
Sala das Reuniões, 26
O Sr. Presidente - Em
inscritos.
- Vêm á Mesa:

SUBSTITUTIVO No

de junho de 1996.'
discussão, o projeto. Não há oradores

1 AO PROJETO DE LEI No 469/95
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Institui o Programa ce Desligamento Voluntario - PDV.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
'Art. 1Q - Fica instituído o Programa de Desligamento

Voluntário - PDV -. no âmbito do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais, abrangendo a administração direta.
autarquias e fundações públicas, com a finalidade de
permitir ao Estado aoaptar-se às normas da Lei Complementar
Federal ng 82. de 1995, relativas á despesa com pessoal.
Art. 2g - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
indenização aos servidores públicos estaduais estáveis e não
estáveis ocupantes de cargo público de provimento efetivo ou
e função pública que, dentro ce 90 (noventa) dias da
regulamentação desta lei, pedirem sua inclusão no Programa.

- O disposto nesta lei não se aplica a integrantes dos
Quadros do Magistério, aa Saúde, da Policia Civil, da
Policia Militar, da Defensoria Pública, da Procuradoria-
Geral do Estado. da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual,
Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos
Estaduais.

2g - Os servidores integrantes do Quadro de Pessoal da
Saúde que exerçam suas funções na área administrativa
poderão requerer sua inclusão no Programa.
f 3Q - Fica vedada a inclusão no Programa de ocupantes de

cargos ou funções considerados essenciais, cuja vacância
geraria nova contratação para garantir a continuação da
prestação dos serviços.

4Q - O prazo fixado neste artigo pode ser ampliado, a
critério do Chefe do Poder Executivo.
Art. 3g - O servidor que pedir sua inclusão no Programa, na
forma desta lei, fará jus a compensação indenizatória. nos
seguintes termos:
1 - indenização por ano de serviço prestado ao Estado de

Minas Gerais;
II - pagamento de 1 (um) mês de remuneração a cada 10 (dez)

anos de serviço público estadual
III - pagamento de férias vencidas e não gozadas por ano ou

fração igual ou superior a 6 (seis) meses:
IV - pagamento de férias proporcionais a periodos
inferiores a 6 (seis) meses de serviço PúD1ICO:
V - pagamento de férias-prêmio não gozadas nem convertidas
em espécie, até a data da exoneração, à razão de 3 (três)
meses a cada 5 (cinco) anos;
VI - pagamento do valor equivalente ao décimo terceiro
vencimento, proporcionalmente ao número de meses decorridos
aesce o inicio do ano até a data da exoneração:
VII - acesso aos serviços de assistência médica co IPSEMG,
extensivo aos seus dependentes, pelo Denodo de 1 (um) ano.
VIII - assistência e treinamento proporcionados ciretamente
pelo Estado ou por instituição com ele conveniada, a fim de
preparar o exonerado para seu reingresso no mercado de
trabalho ou para estabelecer-se por conta própria.

lg - para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 150% (cento e
cinquenta por cento) do vencimento mensal do cargo público



140

ou da função pública de que for titular, acrescidos aas
vantagens pessoais, com exceção das verbas de caráter
precário, multiplicados pelo número de anos de serviço
prestado ao Estado de Minas Gerais.

2g - Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 120%
(cento e vinte por cento) do vencimento do cargo público ou
da função pública de que seja titular, acrescidos das
vantagens pessoais, com exceção das verbas de caráter
precário, mu l ti p licado pelo número de anos de serviço
prestado ao Estado de Minas Gerais.

3g - Para os servidores já apostilados, a base de cálculo
da indenização de que trata o inciso 1 deste artigo será o
valor de vencimento do cargo ou da função pública em que se
apostilou.

§ 4Q - Para os servidores que tiverem tempo suficiente ao
apostilamento, na forma da lei, será respeitado, na base de
cálculo da indenização de q ue trata o inciso 1 deste artigo,
o direito adquirido ao vencimento do cargo de apostilamento.

Sg - Considera-se ano de serviço, para os fins deste
artigo, cada ano integral ou fração igual ou superior a 6
(seis) meses de efetivo serviço prestado ao Estado de Minas
Gerais.
Art. 4Q - O pedido de exoneração de que trata esta lei será
protocolado pelo interessado na Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, ou nas agências do Banco
do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -, do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais S.A. - CREDIREAL -. do Banco do
Brasil S.A. ou enviado pelo correio, com Aviso de
Recebimento - AR.

1	- Se o servidor estiver no exterior e se interessar
por sua inclusão no PDV, deverá constituir procurador por
instrumento com firma reconhecida, ou por procuração
consular, com poderes especiais para representá-lo assinando
o requerimento de exoneração e qualquer documento que se
fizer necessário, bem como para firmar compromisso, receber
e dar quitação.

2g - O requerimento de oue trata este artigo será
analisaqo por Comissão Especial de 6 (seis) membros.
aesignaaa pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos _e
Administração, por resolução, que contará com a participação
obrigatória de representante de entidade sindical dos
servidores públicos, por estes indicado, de dirigente e de
servidor ao órgão ou entidade afetados, e emitirá seu
parecer dentro ae 15 (quinze) dias do recebimento dos autos.

- A aecisão final, relativamente aos requerimentos dos
Servidores da administração direta, será caaa pelo
Secretario de Estado de Recursos Humanos e Administração, e.
no caso de autarquias e fundações, pelos seus dirigentes.
decisão que será publicada no prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de recebimento dos autos.
§ 4g - O servidor deverá aguardar em exercicio a decisão
sobre sua inclusão ou não no PDV na forma de seu
requerimento.
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fundamentada, sendo garantido ao servidor acesso ao processo
e recurso a Comissão de Política de Pessoal-
Art. Sg - No deferimento ou não do pedido do servidor serão

observacas:
1 - a garantia ce Que a execução das ativiaades e dos

serviços públicos de cada área não serão afetacos:
II - a possibilidade jurídica do Pedido;
III - a existência de recursos financeiros disponíveis.
Art. 6p - Não será permitida a inclusão no PDV de servidor

que:
- estiver em acúmulo ilegal de cargo público, emprego

público ou função pública:
II - estiver respondendo a processo relativo disciplinar ou

a sindicância;
III - contar com o tempo de serviço suficiente para ser

aposentado voluntária ou compulsoriamente:
IV - pertencer a quadro de pessoal não abrangido por esta

lei:
V - tiver obtido bolsa de estudo com ônus para os cofres do
Estado e ainda esteja obrigado a prestar serviços, na forma
do art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e de legislação especifica vigente,

salvo se res:itir ao Estado os valores por ele

desembolsados, a esse titulo, devidamente atualizados
monetariamente;
VI - estiver em estágio probatório.
Parágrafo único - Será feita compensação de débitos, quando
do cálculo da indenização , para os servidores que possuírem
débitos para com o IPSEMG ou que estiverem sujeitos a
indenização ou devolução de dinheiro aos cofres públicos.
Art. 7g - O servidor que acumular cargo público, emprego

púb l ico ou função pública nos casos permitidos poderá
requerer sua inclusão no PDV em Qualquer deles, ou em dois
deles, excluido o emprego público.
Art. 8Q - O servidor em gozo de qualquer das modalidades de
licença previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais pode requerer sua inclusão
no PDV. Deferida esta inclusão, a licença perderá efeito de
pleno direito, ficando o servidor exonerado, na forma desta
lei, segundo seu requerimento no PDV.
Art. 9 - O cargo público ou a função pública vagos em
decoréncia da exoneração do servidor de que trata esta lei
se extinguem automaticamente.

- Ficam vedadas, pelo período de 2 (dois) anos, a
partir da vigência desta lei, a criação de novos cargos em
substituição dos extintos, assim como qualquer forma de
terceirizaÇãO para atender a cargos ou funções extintas em
virtude da implantação do Programa.

2q - Fica vedada a recontratação. também em cargo em
comissão de recrutamento amplo, de servidor incluído no PDV.
Art. 10 - O servidor receberá o valor total apurado da
indenização oe que trata esta lei no prazo de 10 (dez) dias
cortacos da cata de sua exoneração.
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Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão
alimentícia em folha, o Estado depositará em juízo o valor
proporcional respectivo, para fins de decisão judicial.
Art. 11 - O Poder Executivo publicará a relação nominal dos
servidores incluídos no Programa, por órgão ou entidade,
indicando o cargo ou função ocupada.
Art. 12 - O disposto nesta lei aplica-se ao servidor
detentor de função pública não estável que for dispensado
nos termos do art. 20 do Decreto ng 31.930, ce 15 de outubro
de 1990.

Parágrafo único - O disposto neste artigo retroage a 12
(doze) meses anteriores à data de vigência desta lei.
Art. 13 - Fica i nstituída licença especial de reconversão
funcional, de até E (cinco) anos, a ser concedida mediante
requerimento do servidor que pretenda se aposentar
voluntariamente com proventos proporcionais, dirigida:

- aos servidores do sexo masculino com, pelo menos, 25
(vinte e cinco) anos de serviço;

II - aos servidores do sexo feminino com, pelo menos. 20
(vinte) anos de serviço.

lg - Os servidores no gozo da licença especial de
reconversão funcional continuarão contando tempo de serviço
público para os fins de sua posterior a posentadoria, e
perceberão, mensalmente, a titulo de gratificação de
reconversão, o valor correspondente a 20% (vinte por cento)
da remuneração mensal, vedada a manutenção de designação
para função de confiança e respectiva remuneração.

- Quando do retorno da licença especial de
reconversão, o servidor terá o prazo de 2 (dois) meses para
exercer seu direito à aposentadoria proporcional, sob pena
de ressarcir ao Estado, mediante desconto em folha, o valor
total recebido durante a licença.
Art. 14 - Ao servidor estável, detentor de cargo de
provimento efetivo há pelo menos 12 (doze) meses, poderá ser
concedida, a pedido, anualmente, licença especial não
remunerada de até 60 (sessenta) dias, até o limite de 1/3
(um terço) dos servidores da unidade administrativa.
Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações próprias consignadas no
contrato de abertura de crédito firmado com a Caixa
Econômica Federal, na forma prevista no Voto nQ 162, do
Conselho Monetário Nacional-
Art. 16 - O Poder Executivo r egulamentará esta lei no prazo

de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 469/95
EMENDA No 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 2g.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Romeu Queiroz
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Justif i cação: O projeto de lei que se pretende emendar
estabelece incentivos para a exoneração voluntária de
servidores públicos estaduais e clã outras providências. No
seu art. 2Q, a proposição especifica os valores das parcelas
compensatórias devidas aos servidores que manifestarem sua
adesão ao programa de exoneração voluntária. Prevê-se, entre
outras parcelas, o pagamento, proporcional, de férias-prêmio
relativas a período aquisitivo incompleto na data da
exoneração, conforme dispõe o inciso II do mencionado art.
2Q da proposição. Já o parágrafo único do artigo, de forma
descabida, estabelece que o valor devido, nos casos do
inciso II. será pago em dobro. Nota-se, por exemplo, nos
casos em que o servidor tem direito a 2/3 do valor total,
que, ao se dobrar o valor da indenização, este servidor, que
não tem um período aquisitivo integral, oassa a receber
maior valor do que se lhe fosse devida integralmente a
parcela. Assim, faz-se necessária a supressão do parágrafo
único do art. 2g, para que não se tenha casos de flagrante
injustiça, como o acima mencionado.

EMENDA Ng 2
Dê-se a seguinte redação ao art. Bg:
"Art. 8g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data de sua
publicação.
Sala das Reuriões, 19 de junho de 1996.
José Bonifác

EMENDA No 3
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Para os servidores estáveis, a indenização

corresponderá a 150% (cento e cinqüenta por cento) do
vencimento mensal do cargo público ou aa função pública de

que for titular, acrescido das vantagens pessoais. Para os
servidores não estáveis, a indenização corresponderá a 120%
fcento e vinte por cento) do vencimento mensal do cargo
público ou Ca função pública de que for titular, acrescido
das vantagens pessoais.".
Sala das Reuniões. 19 de junro ae 1996.
José Bonifácio

EMENDA NQ 4
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 4g do projeto:
"Art. 4g - ...................................

- O pedido de exoneração de que trata o f lQ deste
artigo deverá ser protocolado no prazo de até 40 (quarenta)
dias após a regulamentação desta lei.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
José Bonifácio

EMENDA NQ 5
Dé-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - O servidor público estadual ocupante de cargo

efetivo ou de função pública, nos termos da Lei ng 10.254.
de 20 de julho de 1990. nas administrações direta ou
indireta de qualquer dos Poderes do Estado, o qual requerer
voluntariamente sua exoneração e for, a critério da
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administração, incluído no PEEV, na forma desta lei, fará
jus a compensação indenizatõria, nos seguintes termos:

- indenização por ano de serviço prestado ao Estado de
Minas Gerais;
II - pagamento de férias vencidas e não gozadas;
III - pagamento de férias-prêmio não gozacas nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente à Emenda à
Constituição flQ 18/95:
IV - pagamento do valor eQuivalente ao 13Q (décimo

terceiro) vencimento, proporciorraimer,te ao número Ce meses
decorridos desde o inicio do ano até a data da exoneração;
V - acesso aos serviços de assistência médica co IPSEMG.

extensivo aos seus dependentes, pelo Denodo de 1 (um) ano.
respeitadas as condições da legislação previdencial
especifica;
VI - assistência e treinamento proporcionados diretamente
pelo Estado ou por instituição com ele conveniada, a fim de
preparar o exonerado para o seu reingresso no mercado de
trabalho ou para o seu estabelecimento por conta própria.

l Q - Para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 150% (cento e
cinqüenta por cento) do vencimento mensal do cargo público
ou função pública de que for titular, acrescido das
vantagens pessoais, com exceção das verbas de caráter
precário, multiplicado pelo número de anos de serviço
prestado ao Estado de Minas Gerais

2g - Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 125%
(cento e vinte e cinco por cento) do vencimento do cargo
público ou função pública de que seja titular, acrescido das
vantagens pessoais, com exceção das verbas de caráter
precário, multiplicado pelo número de anos de serviço
prestado ao Estado de Minas Gerais.

3g - Para os servidores já apostilados, base de cálculo
da indenização de que trata o lflCSO 1 deste artigo será o
valor do vencimento do cargo ou função pública em que se
apostilou.

4Q - Para os servidores que tiverem tempo suficiente para
o apostilamento, na forma da lei, será respeitado, na base
de cálculo da indenização de que trata o inciso 1 deste
artigo. o direito adquirido ao vencimento do cargo de
a post i lamento.

5 - Será observado corno limite máximo de remuneração,
para fins de base de cálculo da indenização de que trata o
inciso 1 deste artigo, o valor da remuneração fixada para
Secretário de Estado.

6g - Considera-se ano de serviço, para os fins deste
artigo, cada ano integral ou fração igual ou superior a 6
(seis) meses de efetivo serviço prestado ao Estado de Minas
Gerais.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
José Bonifácio

EMENDA No 6



Suprima-se o art. 3Q do projeto de lei, renumerando-Se os
demais.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
José Bonifácio

EMENDA No 7
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O servidor que tiver deferida sua inclusão

junto ao Programa de Desligamento Voluntário fará jus à
indenização de 150% (cento e cinquenta por cento) e 125%
(cento e vinte e cinco por cento), respectivamente, para os
servidores estáveis e para os não-estáveis, do vencimento do
cargo ou função pública de que for titular, acrescido das
vantagens pessoais, excetuadas as verbas de caráter
precário, multiplicado pelo número de anos de exercício no
serviço público estadual.".
Sala das Reuniões. 24 de junho de 1996.
José Bonifácio

EMENDA No 8
Inclua-se once convier o seguinte artigo:
"Art .....- Quando do cálculo da indenização a que fará

jus o interessado, serão contados como anos de exercido no
serviço público, para fins de pagamento, aquele período
cumprido na iniciativa privada e que foi anexado no Estado,
mediante certidão do INSS.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O projeto do Governo já garante o respeito às
vantagens dos servidores, para fins de indenização. E
preciso garantir também que o tempo de serviço averbado
junto ao Estado seja considerado, pois a expectativa de
aposentadoria de um trabalhador pode significar a sua não-
adesão ao programa.

EMENDA Nç 9
Dê-se ao 4g do a. 2ç a seguinte redação:

Art. 2 - .....................................
- Para os servidores que tiverem tempo suficiente,

integral ou proporc
i
onal, mesmo Que exonerados de cargo em

comissão a seu pecido, será respeitado, na base de cálculo
da indenização ce que trata o inciso 1 deste artigo, o
direito adquirido quanto ao vencimento do cargo de
aposti lamento.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 1996.
José Bonifácio.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentados ao projeto o Substitutivo nç
1, do Deputado Gilmar Machado; a Emenda nQ 1, do Deputado
Romeu Queiroz; as Emendas ngs 2 a 7 e 9, do De putado José
Bonifácio, e a Emenda flQ 8. do Deputado Alencar da Silveira
Júnior. A Presidência, nos termos do f 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, vai devolver o projeto, o substitutivo e
as emendas à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o projeto
colocado em pauta é extremamente importante e. como V. Exa.
Pode verFicar, não ha "quorum oara a discussão. Portanto,
pedimos o encerramento, de p iano, da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados paa a
extraordinária de amanhã, ás 9 horas, e para a especial,
também de amanhã, nos termos dos editais de convocação, e
para a ordinária deliberativa, na mesma data, às 14 rroras,
com a Ordem Co dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 118ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE JUNHO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho PatnJs

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): 2a Fase: Palavras Co Sr. Presidente -
Requerimento co Deputado Gilmar Macnado:aprovação -
Discussão, em turno único, do veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.972; rejeição - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão, em 1Q turno, CO Projeto de Lei ng 760/96;
aprovação na forma do Substitutivo ng 1, com as Emendas ngs
4 a 7 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 816/96;
aprovação na forma Co vencido em lg turno - Discussão, em 2Q
turno. do Projeto de Lei ng 818/96; aprovação na forma do
vencido em lg turno - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 647/96; designação de relator - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 835/96; aprovação com as Emendas
nQs 1 a 4 - Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei ng
350/95; aprovação com as Emendas ngs 1 a 6 - Discussão, em
lg turno, do Projeto de Lei nQ 706/96; aprovação -
Discussão, em ig turno, co Projeto oe Lei ng 834/96 -
Questão ce ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputaaos:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António
Andrade - António Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kurnaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Mau-i Torres - Miguel Marrini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
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Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - AS 9h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de numero
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção ae Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária. para proceder à leitura
da ata ca reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Maria .José Haueisen, 2-Secretãria, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de co nvocação, a
Presidência vai passar ã 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação cia matéria constante na pauta.

Palavras ao Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei flQS 787. 814. 815 e 817/96. em
virtude ce sua apreciação na reunião realizada ontem, à
noite.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado em que solicita alteração da ordem do dia de
modo que os Projetos de Lei nQs 760. 816 e 818/96 sejam
apreciados a pós o Projeto de Lei flQ 469/95. Em votação. o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Pausa.) Aprovado.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei no 12.972, que extingue a autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto aos 1Q e 2Q do art. 12. Em discussão,
o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação secreta, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Para atuarem como escrutinadores, convido os
Deputados Ajalmar Silva e Sebastião Helvécio. Antes, porém,
lembro ao Plenário que os Deputados q ue desejarem manter o
veto deverão votar "sim, e os que desejarem rejeita-lo
deverão votar "não". Resumindo: sim" mantém o veto, e "não"
rejeita o veto. Com a palavra. o Sr. lg-Secretário, Deputado
Rémolo Aloise. para proceder á cnamada dos Deputados.
(- Procede-se à chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta -
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Carlos Pimenta - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo 'ezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Jairo Ataice
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - $emil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
(- Procede-se à conferência das sobrecartas.)
o Sr. Presidente - Votaram 56 Deputados; foram encontradas

na urna 56 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que 

p
rocedam, à apuração dos

votos.
- Procede-se à apuração dos votos.)

O Sr. Presidente - Votaram 'não 39 Deputados, e 'sim", 17
Deputados. Está. portanto, rejeitado o veto. A promulgação.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da reunião o Projeto de
Lei nQ 469/96, por não preencher os pressupostos regimentais
necessários à sua apreciação.
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 760/96, do Deputado Anderson Adauto, que autoriza o
Poder Executivo a firmar convênios com empresas privadas que
desejarem construir e reformar obras públicas em território
mineiro. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a 3, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1. Que
apresenta, e pela rejeição das Emendas ngs 1 a 3. da
Comissão de Justiça. A Comissão ce Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng
1, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas flQ5
4 a 7, que apresenta, e pela rejeição das Emendas ngs 1 a 3.
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
Oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 4 a 7. que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas ns
1 a 3, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Lei ng 760/96, , na forma do Substitutivo flQ 1, com as
Emendas ngs 4 a 7. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 816/96, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a organização da
assistência social no Estado, cria o Conselho Estadual de
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Assistência Social e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do orojeto na
forma do vencido em ig turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados Que O aprovam Dermaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2Q turno. , o Projeto de Lei ng 816/96 na fo r ma ao vencido em

1 Q turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto ce ei nQ 818/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que menciona ao INCRA. A Comissão ôe Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma ao
vencido em iQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2Q turno. o Projeto de Lei nQ 818/96 na forma do vencido em
1Q turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto ae Lei ng 647/96. do

Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações da
Companhia de Gás de Minas Gerais- GASMIG. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública, de Politica Energética e
de Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir
parecer. Nos termos do 2Q do art. 147 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado
Francisco Ramalho e pergunta-lhe se tem condições de emitir
imediatamente o seu parecer ou se vai fazer uso do prazo
regimental
O Deputado Francisco Ramalho - Vou fazer uso ao prazo
regimental
O Sr. Presidente - Discussão, em lq turno, do Projeto de

Lei nQ 835/96. do Governador do Estado, que autoriza o
Estado a contratar operação de crédito qara os fins que
menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

Z 
ngs 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do q rojeto com as Emendas
flQS 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados Que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, as Emendas ns i a 4. Que
receberam parecer pela aprovação. Os DeQutados que as
aprovam permaneçam como se encontram, (- Pausa.) Aørovaóas.

2	Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
835/96 com as Emendas ngs 1 a 4. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei flQ 350/95. do
Deputado Olinto Godinho, que cria o Programa de Fomento
Agroindustrial para investimento em capital fixo. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas flQS 1 a 4. que apresenta. A Comissão de
Agropecuária opina pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 a
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4, apresentadas pela Comissão de Jusnça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas flQS 1 a 4. da Comissão de Justiça, e 5 e 6. que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, as Emendas flQS 1 a 6. que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em IQ turno, o Projeto de Lei ng
350/95 com as Emendas ns 1 a 6. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 706/96. do
Deputado Péricles Ferreira, que autoriza a FHEMIG a doar à
COHAB imóvel que especifica. A Comissão de Justiça Conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei
706/96. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 834/96, do

Governador do Estado, que altera a Lei n 11.393, que cria o
Fundo de Investimento á Industrialização - FIND -, e lhe
acrescenta dispositivos. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com as Emendas flQS 1 e 2, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, esse é um
projeto extremamente importante, e. como alguns Deputados
tiveram que se retirar do Plenário, verificamos que não há
"quorum". Pedimos o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de 'quorum" para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial, também
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1194 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1996

Presidência do Deputado Wancerley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 14 PARTE: Atas - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e votação de proposições:
Vot ação, em 2Q turno, do Projeto cc Lei nQ 815/96: aprovação
- Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 857/96;
aprovação com as Emendas ns 1 a 3 - Discussão, em turno
único, do Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 12.981;
manutenção do veto - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
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- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - António Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Murta - Clêuber Carneiro Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro
- Djalma Diniz - Durval Angelo - Elmo Braz - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kerril Kumaira - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Cecê - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Piau - Paulo Scnettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado WanderIey Ávila) - As 9h15min,

a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental . Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

1 PARTE
Atas

- O Deputado João Leite, 2-Secretário "ad hoc. procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar a 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - votação. em 2p turno, do Projeto de Lei
np 815/96, do Governador do Estado, q ue autoriza a CDI-MG a
doar, em caráter especial de incentivo à industrialização,
imóvel de sua propriedade, localizado em Juiz de Fora. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina Dela aprovação do
projeto. Em votação , o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 815/96.
A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 857/96. do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
alienar imóveis que especifica, situados nos Municipios de
Curvelo, Sabinópolis e Pouso Alegre. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
ns 1 a 3. que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas ns 1 a 3.
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ngs 1 a 3, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em
ig turno, o Projeto de Lei flQ 857/96 com as Emendas ngs 1 a
3. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.981, que transforma as Secretarias de Estado do
Trabalho e Ação Social e aa Criança e do Adolescente em
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e dá outras Providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação
por escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar 'sim"; os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Convido, para
atuarem como escrutinadores, os Deputados Sebastião Costa e
Autor Vilela. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
procede r á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista
- Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior
- Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Jairo Ataide - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Marcos Helénio - Marco Régis -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa
- Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam á abertura da urna e á
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes.
- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados: foram encontradas
na urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores q ue procedam à apuração dos
votos.
- Procede-se á aouração dos votos.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 37 Deputados;
responderam "não' 3 Deputados. Houve um voto em branco.
Portanto, está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do
Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
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ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÕRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.978
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dezenove
de junho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Wilson Trópia, Elbe Brandão
e Leonídio Bouças (substituindo este ao Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL). Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Wilson Trópia,
declara aberta a reunião e informa que esta tem por
finalidade eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar
o relator e programar os trabalhos da Comissão. A seguir, o
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e
convida a Deputada Elbe Brandão para atuar como
escrutinadora. Apurados os votos, registra-se a existência
de três votos, tendo recebido a Deputada Elbe Brandão três
votos para Presidente e o Deputado Wilson Trõpia, três para
Vice. O Deputado Wilson Trõpia declara empossada a Deputada
Elbe Brandão na Presidência da Comissão e passa-lhe a
direção dos trabalhos. A Deputada, por sua vez, declara
empossado o Deputado Wilson Trópia no cargo de Vice-
Presidente e avoca para si a relatoria da proposição objeto
de análise da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, conforme
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - Paulo Piau - José Henrique.

ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira e Luiz Antônio Zanto, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Antônio Zanto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo.
o Presidente passa à discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados.
no 2g turno, os Projetos de Lei ngs 512/95 e 769/96
(relator: Deputado Luiz Antônio ZantO); 759/96 ( relator:
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira). Ao chegar o Vice-
Presidente, Deputado Marco Rêgis. o Deputado Jorge Hannas
passa a direção dos trabalhos para ele. Dando prosseguimento
aos trabalhos, a Presidência submete a discussão e votação
as seguintes proposições, que são aprovadas: no 2g turno.
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Projetos de Lei ngs 772/96 (relator: Deputado Jorge Hannas);
737, 767/96 (relator: Deputado Marco Régis); e. no lQ turno,
Projetos de Lei ngs 777/96 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); 801 e 786/96. este com a Emenda ng 1 (relator:
Deputado Luiz Antônio Zanto). A seguir, o Presidente designa
o Deputado Jorge Hannas como re l ator dos Requerimentos flQS
1.508. 1.509 e 1.512/96. Submetidas a votação, são essas
proposições aprovadas. Logo a pós, a Presidência submete a
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos ae Lei
ngs 358 e 466/95. 687. 703, 713, 714 e 724/96, os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-
se no dia 2/7/96. terça-feira, às 14h30min, com a finalidade
de se apreciar o Projeto de Lei no 868/96, de autoria do
Deputado José Bonifácio, que declara de utilidade pública o
Núcleo Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos de Oliveira Fortes, com sede em Oliveira Fortes,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Jorge Hannas, Presidente - Luiz Antônio Zanto - José

Henrique.
ATA DA 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto, Gilmar Machado e José
Braga (substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior, por indicação da Liderança do PDT). Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
Que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida.
a Presidência informa aos presentes que se encerra amanhã.
dia 28/6, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução ng 867/96, que aprova as contas do Governo do
Estado para o exercido de 1995, e passa à distribuição de
Pro

p
osições. Designa o Deputado Romeu Queiroz para relatar

os Projetos de Lei ngs 814, 815 e 817/96. Na ausência do
relator. Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de
Lei ng 471/95 é redistribuido ao Deputado Geraldo Rezende. O
Presidente anuncia que faz retirar da pauta os Projetos de
Lei nQs 350/95. 706, 760. 834 e 835/96. por não atenderem
aos pressupostos regimentais para sua a p

reciação. Na la Fase
da Ordem do Dia, o Presidente faz a leitura ce requerimento
do Deputado João Batista, em que solicita audiência pública
da Comissão com a Federação de Associações de Pais e Alunos
e com a União Colegial de Minas Gerais, a serem
representadas por seus Presicentes. Sra. ledir Bambirra e
Sr. C r istiano de Souza, respectivamente. Com a palavra, o
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento solicitando
audiência pública com os Srs. Tarcisio Henriques, Secretário
de Justiça. Ediralcio José Marques Bicalho Brandão.
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 1
Superintendente de Organização Penitenciária; representantes
da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de
Belo Horizonte e da Pastoral Carcerãria, com o fim de
debater o conteúdo dos Projetos de Lei ngs 738 e 740/96, em
tramitação nesta Casa. Colocados em votação. são os
requerimentos aprovados. Em seguida. o Presidente passa a
direção dOS trabalhos ao Vice-Presidente. Deputado Romeu
Queiroz, e apresenta requerimento solicitando audiência
pública com o Secretário da Fazenda, os Presidentes da
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, da
Federação das A ssoc i ações Comerciais do Estado de Minas
Gerais, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Be l o Horizonte -

CDL -, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
Minas Gerais, co Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Estado de Minas Gerais - SEBRAE-MG -. da
F eder ação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais, da
Federação dos Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais.
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
FIEMG -, da Associação Comercial de Belo Horizonte, do
Centro das Indústrias das Cidades Industriais do Estado de
Minas Gerais e do Conselho Regional de Economia, com o fim
de debater O conteúdo do Projeto Ce Lei nQ 879/96. em
tramitação nesta Casa. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos, o Presidente
passa à 2,3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de parecer sobre proposição sujeita â apreciação

do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Romeu
Queiroz emite pareceres, em 2g turno, pela a pr ov ação dos

Projetos de Lei flQ 814/96. na forma do vencido no lg turno
com a Emenda ng 1, e ng 815/96. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Em
seguida, o Deputado Romeu Queiroz solicita seja distribuido
avulso do seu parecer sobre o Projeto ng 817/96, do qual é
relator. Logo após. o Presidente passa a d ir eção dos

trabalhos ao Vice-Presidente. Deputado Romeu Queiroz, e se
ausenta co Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende emite pareceres, em 1Q turno, pela aprovação dos
Projetos de Lei ngs 425 e 471/95 e faz a leitura do parecer.
em lp turno, do De putado Marcos Helênio sobre o Projeto de
Lei flQ 739/96, em que conclui por sua aprovação. O Deputado
Glycon Terra Pinto emite parecer, em lq turno, pela
aprovação do Projeto de Lei ng 755/96 na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda ng 1. Colocados em discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência suspende a reunião até que os
demais projetos constantes na pauta se encontrem em
condições regimentais de serem apreciados pela Comissão.
Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença dos Deputados
Geraldo Rezende, Arnaldo Penna, Olinto Godir.ho e Leonicio
Bouças (substituindo os três últimos, respectivamente, aos
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz e Clêuber Carneiro,
por indicação das Lideranças do PSDB e do PFL). Na ausência
do Presidente, o Deputado Geraldo Rezende assume a direção
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dos trabalhos e procede á distribuição das proposições.
Designa os Deputados Leonidio bouças e Arnaldo Penna para
relatarem, respectivamente, os Projetos oe Lei ngs 350/95 e
706/96 e avoca a si a relatoria do Projeto ce Lei ng 760/96.
Os relatores dos Projetos de Lei ngs 350/95 e 760/96 emitem
pareceres, em 2Q turno, pela aprovação dos projetos na forma
do vencido no lg turno, e o Deputado Arnaldo Penna, relator
do Projeto de Lei ng 706/96, emite parecer, em 2Q turno, por
sua aprovação na forma proposta. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Cumprida a finalidade Ia reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares. Convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.

Miguel Martini, Presidente - Sebastião Costa - Leonidio
Bouças - Djalma Diniz - Arnaldo Penna - Geraldo Rezende.
ATA DA 45 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As Quatorze noras e Quarenta e circo minutos do dia dois de
julho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Marcos Helénio, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado
Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB) e
Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão Supracitada. Acha-se presente também o Deputado
Leonidio Bouças. Havendo número regimental, na ausência do
Deputado Miguel Martini, o Vice-Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, assume a Presidência, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, ê
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Encerrada a ia Parte da reunião, passa-se à 2a Fase
ca Ordem ao Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário aa
Assembléia, O Presidente coloca em votação requerimento em
que se solicita a inversão Ia pauta. Sendo aprovado o
requerimento, o Deputado Romeu Queiroz passa a emitir, em 2g
turno, parecer sobre o Projeto de Lei nQ 817/96, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido
em 1 Q turno, com a Emenda ng 1. que a p resenta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Neste momento, o
Deputado Miguel Martini comparece á reunião e assume a
Presidência. Prosseguindo, o Presidente distribui o Projeto
de Lei ng 834/96, em 1Q turno, ao Deputado Sebastião Costa,
Para que emita seu parecer sobre as Emendas apresentadas em
Plenário e indaga se esse Deputado já se encontra em
condição de fazê-lo. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa emite parecer meciante o qual conclui pela aprovação
das Emendas ngs 3, 4. 6 e lO e pela rejeição das Emendas ngs
5, 7, 8 e 9. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Neste momento, o Deputado Sebastião Costa se
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ausenta da reunião e o Deputado Leonidio Bouças passa a
substituir o Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da
Liderança do PFL. Dando prosseguimento, aos trabalhos, a
Presidência distribui o Projeto de Lei no 835/96. em 2Q
turno, ao Deputado Geraldo Rezende. O relator emite parecer
por meio do qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do vencido em lg turno. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. O Presidente distribui o Projeto de Lei ng
867/96, em 20 turno, ao Deputado Leonidio Bouças, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
com as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 2/7/96, às 15 horas,
com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei ng 808/96,
do Governador do Estado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 02 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna
- Romeu Queiroz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.985
Comissão Especial

Relatório
Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o
art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.985, que
institui o Dia Estadual do Detetive Profissional.
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi
constituída esta Comissão Especial para apreciação da
matéria, o que passamos a fazer, nos limites de nossa
competência.

Fundamentação
A proposição em epigrafe objetivava instituir o Dia
Estadual do Detetive Profissional como forma de homenagear
essa categoria profissional.
Na Mensagem ng 120/96, que encaminhou a esta Casa, o
Governador do Estado fundamenta o veto ao projeto no
argumento da falta de interesse público.
Sem desmerecer a atividade exercida pelos detetives
profissionais, o Chefe do Executivo não encontra razão para
se instituir, no âmbito estadual, data comemorativa em
homenagem a essa categoria, cujos serviços se estendem a
todo o território nacional.
Ademais, a fixação de datas comemorativas no Estado tem

como pressuposto a existência de fatos relevantes para a sua
cultura, conforme se infere do art. 210 da Carta mineira.
De natureza policial, quando exercida por agentes públicos,

a atividade dos detetives pode, também, atender a interesses
privados, quando a profissão é exercida em caráter
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particular. Em ambos os casos não tem relação alguma com as
atividades de natureza cultural do Estado.
Dessa forma, somos levados a referendar as razões

apresentadas pelo Governador do Estado, justificando-se a
negativa de sanção da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei ng 12.985.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Jorge Hannas, Presidente - João Leite, relator - Ivo José.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
No 13.006

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,
c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto total á Proposição de Lei n 13.006, que dá
nova denominação á Praça de Esportes Minas Gerais,
localizada no Município de Curvelo.
Por meio da Mensagem no 121/96, encaminhou o Chefe do

Executivo à apreciação desta Casa as razões do veto.
Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 234,

c/c O art. 112, 1 , "b', do Regimento Interno, compete-nos
apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei ng 13.006 dá a denominação de Deputado
Renato Azeredo à Praça de Esportes Minas Gerais, situada no
Município de Curvelo.
Ao opor veto total à proposição em apreço, o Governador do
Estado alegou que aquele ginásio poliesportivo já possui a
denominação oficial Domingos Viana", em virtude da edição
cio Decreto ng 9.623, de 28/1/66, não sendo recomendável a
alteração do nome, porquanto é da natureza das honrarias a
perenidade.
Assiste razão ao Chefe do Executivo. As homenagens feitas
pelo Estado àqueles que se destacaram por suas notórias
qualidades e pelos serviços prestados á coletividade não
devem ser relegadas ao esquecimento, com a passagem do
tempo. Pelo contrário, é inerente às homenagens a
perpetuidade, sinal de respeito e gratidão. Ademais, o nome
de Domingos Viana, emprestado á Praça de Esportes Minas
Gerais há vinte anos, já integra o patrimônio histórico-
cultural da cidade de Curvelo.
Qualquer modificação, em casos dessa natureza, somente
seria admitida em situação excepcional, em decorrência de
manifestações inequívocas da comunidade local.
Dessa forma, não vemos motivo para o não- acolhimento do

veto total oposto pelo Governaoor à proposição de lei sob
comento.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela manutenção do veto total à

Proposição de Lei n_Q 13.006.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
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Alberto Pinto Coelho. Presidente - Antônio Andrade, relator
- Marcelo Gonçalves.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 783/96

Comissão ae Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Ajalmar Silva,
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação
Mineira de Estética e Cosmetologia - AMEC -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
O projeto foi submetido, preliminarmente, à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a matéria a esta Comissão para o ig turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A AMEC desenvolve trabalho voltado para o aperfeiçoamento
dos profissionais da área estética, por meio de cursos,
congressos e simpósios, em que é ampliado o conhecimento de
novas técnicas, para um melhor atendimento aos usuários.
Tendo suas atividades cunho social e cultural, entendemos

que a entidade é merecedora Co titulo declaratõrio Ce
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 783/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 795/96

Comissão de Administração Pjplica
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia. o projeto oe lei em
epigrafe objetiva dar a denominação de Rodovia Governador
Israel Pinheiro á rodovia que liga os Municípios de
Aridrelândia e São Vicente de Minas.
Publicada em 9/5/96, foi a proposição distribuída para

exame preliminar á Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice á sua tramitação.
Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação

conclusiva. nos termos regimentais.
Fundamentação

O aludido projeto tem o objetivo de homenagear o brilhante
homem público, político. industrial e engenheiro que foi o
ex-Governador Israel Pinheiro.
Com espirito empreendedor, preocupou-se sempre em
modernizar a administração e em transformar a máquina do
Estado em promotora do desenvolvimento econômico. Diante do
altruismo dos serviços por ele prestados, consideramos justa
a homenagem que se me quer prestar.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 795/96 no ig turno, na forma original
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
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Elbe Brandão, relatora.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 807/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei flQ 807/96, do Deputado Ivair Nogueira,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Filadélfia, Marajoara e Olhos
ci'Agua, com sede no Município de Betirr.
A matéria foi encaminhada, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda ng 1.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lg turno, em obediência ao que dispõe o
Regimento Interno.

Fundamentação
As associações de bairro vêm desenvolvendo iniciativas para
proporcionar ás comunidades carentes cultura, lazer,
atendimento médico-hospitalar, transporte, habitação, infra-
estrutura urbana e segurança. Procuram, também, defender o
meio ambiente, buscando, assim, garantir o bem-estar social
da maneira mais ampla possivel
Por oferecer às pessoas possibilidade de acesso a uma vida
digna, entendemos ser justa e meritória a declaração de
utilidade pública ora pretendida.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 807/96 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões. 3 de julho ce 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 813/96

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, i 1, do Regimento
Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, apresentado pelo Governador
do Estado e Subscrito também pelo Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, institui contribuição para
complementar o custeio da aposentadoria do servidor público
estadual.

Publicada em 22/5/96, a proposição foi distribuída á
Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar.
Durante a discussão, foi apresentada pelo Deputado Arnaldo
Penna a Proposta de Emenda ng 2, aprovada pela Comissão, com
a qual concorda o relator, sendo dada nova redação ao
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, apresentado pelo Chefe do

Executivo e subscrito pelo Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, visa a instituir contribuição previdenciária
adicional, com a finalidade de custear, complementarmente,
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os proventos de aposentadoria dos servidores públicos da
administração direta, cas fundações e das autarquias do
Poder Executivo e dos servidores CO Tribunal de Contas do
Estado.
Para que se tenha um cor reto entendimento do alcance e dos
desdobramentos da medida proposta, faz-se necessário, em
primeiro lugar, um pequeno estudo acerca da natureza da
contribuição que se pretende criar.
A previdência social, um dos ramos ca seguridade social
integra um amplo sistema de seguro obrigatório, que tem como
objetivo amparar aqueles que exercem atividade remunerada,
bem como os seus dependentes, contra eventos previsíveis
provocados por doe nça, idade avançada, tempo de serviço,
prisão e morte. Para atender a sua finalidade, o sistema
prevê benefícios, pagos em dinheiro ou mediante a prestação
de serviços, sempre tendo como contrapartida a necessária
contribuição de empregadores. empregados e do poder público.
Datam deste século, no Brasil, as primeiras leis
regulamentando matérias relativas á previdência social. Em
1923, a Lei nQ 4.682, também conhecida por Lei Eloy Chaves,
em homenagem ao seu autor, as primeiras Caixas de
Aposentadorias e Pensões, destinadas a atender aos
trabalhadores industriais e, em especial, aos ferroviários.
No período imediatamente posterior à Revolução de 1930,
durante o Governo Vargas, foram criados diversos institutos
de previdência social, beneficiando grupos ou categorias
funcionais especificas. Em 22/11/66, através do Decreto-Lei
nQ 72, foi promovida a unificação dos vários institutos de
previdência, com a criação do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS. Finalmente, por força do que
dispõe a Lei nQ 6.439, de l/9/79, foi criado o Sistema
Nacional de Previdência Social - SINPAS -, que congrega
várias entidades, como o LAPAS, o INPS e o INAMPS, cada qual
com competência exclusiva para ações especificas. tais como
a arrecadação, a concessão de benefícios, a prestação de
serviços de saúde.
Percebe-se. pelo pequeno relato histórico acima exposto, a
existência, até a década de 80, de um movimento no sentido
da concentração, na esfera federal, das ações na esfera
previdenciária. A Constituição de 1988, entretanto, adotou
inovações no modelo tradicional. Embora mantivesse a
primazia da União, conforme se depreende da leitura do

'caput' do art. 149, no qual se fixa a competência exclusiva
daquela entidade federada para a instituição de
contribuições sociais, a Carta Federal, no parágrafo único
Co mencionado artigo, facultou aos Estados membros a
instituição de contribuição destinada ao custeio de seus
próprios sistemas de previdência e assistência social,
destinados ao atendimento exclusivo de seus servidores.
Podemos, assim, fixar um primeiro ponto com relação à

matéria: é de competência do Estado membro a instituição de
contribuição de natureza previcienciãria destinada ao custeio
de benefícios dos seus servidores públicos. Não há, quanto a
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esse as pecto especifico ao processo legislativo, óbices que
impeçam a tramitação da proposição em exame.
Um segundo parâmetro importante a ser analisado diz
respeito a iniciativa no processo legislativo, e,
concomitantemente, ao alcance dos dispositivos que se
pretende introduzir pelo projeto. Nesse aspecto, o Projeto
de Lei ng 813/96 apresenta importante peculiaridade, que
indica a necessidade de que se proceda a um cuidadoso exame
desse aspecto da proposição. De acordo com a leitura
sistemática que se faz do art. 66 da Carta mineira, no qual
são fixadas matérias de iniciativa privativa dos
representantes dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas
e, f acultativamente. do Procurador-Geral de Justiça,
Percebe-se que o denominador comum que se aplica a todos os
órgãos e a todas as entidades mencionadas diz respeito á
fixação de remuneração dos respectivos serviaores.
Pode-se entender que o processo ce criação oe contribuição,
por importar alteração na remuneração do servidor - e,
lembramos, fixação de remuneração não significa apenas o seu
aumento, como se poderia pensar a principio -, esteja
en

q
uadrado entre as matérias de iniciativa reservada. Esse

entendimento não é. todavia, pacifico e unânime. Entretanto.
ao tomarmos O disposto no 6g do art. 24 da Carta mineira,
que transcrevemos textualmente, podemos encontrar elementos
que viriam corroborar o entendimento no sentido da
iniciativa reservada:
"Art. 24 - ..............
£ 6Q - O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar
contribuição social de seus servidores, para Custeio de
sistemas de previdência e assistência social, nos termos da
Constituição da República e na forma da lei".
A Constituição, ensinam os melhores hermeneutas. não deve

conter termos inúteis nem desprovidos de sentido. Assim, a
expressão "no âmbito de cada Poder" aponta para a
necessidade de iniciativas especificas por parte de cada um
dos Poderes ou dos órgãos mencionados no art. 66 da Carta
mineira.

Quanto â situação do Poder Legislativo, a matéria apresenta
Outro aspecto peculiar. De acordo com norma expressa no
inciso XXXVII do art. 62 da Constituição Estadual, compete
privativamente ao Poder Legislativo dispor sobre o sistema
de previdência e assistência social dos seus membros e dos
servidores cie sua Secretaria. E, como se sabe, as matérias
listadas no art. 62 dispensam a sanção do Governador do
Estado, sendo, se for o caso, objeto de projeto de
resolução, e não de projeto de lei.
Podemos, agora, sintetizar um segundo ponto: no que diz
respeito á iniciativa, não se admite, no processo
legislativo, a Co-autoria do Governador do Estado e do
Presidente do Tribunal de Contas, pois cada um tem sua
esfera própria de atribuições e competência especifica
fixadas de forma independente no texto constitucional. A
atuação de cada uma das autoridades, no exer'cicio da
autonomia constitucional de que caca Poder ou er,ticade é



163 r--k'Al
dotada. restringe-se, ainda, ao âmbito interno de cada uma
das mencionadas estruturas estatais.
Temos, no caso em exame, além dos problemas constitucionais
já levantados, a possibilidade ae cue sobrevenham

intransponíveis dificuldades de natureza regimental.
Em primeiro lugar. deve ficar bem claro que o Regimento
Interno não veda expressamente a co-autoria quando da
apresentação de projetos de lei. Permite''Se, portanto. a

iniciativa conjunta de parlamentares, no processo
legislativo. Entretanto, nesse caso, inexistem diferenças
marcantes quanto às prerrogativas constitucionais e

regimentais de q ue um ou Outro autor dispõe.
Quanto á hipótese de se considerar válido o exercicio de
iniciativa conjunta do Governador do Estado e do Presidente
do Tribunal de Contas, isto é, do Chefe de um dos Poderes
constitucionais e do administrador de um órgão especial,
acreditamos que tal medida poderia levar ao surgimento de
problemas incontornáveis para a tramitação da proposição

Por exemplo, ao Governador do Estado é atriDuida
constitucionalmente a faculdade de solicitar aue as
proposições ae sua autoria tramitem em regime de urgência,
nos termos do art. 69 da Carta mineira. Nessa hipótese, nos
termos do lg do mencionado artigo, impõe-se ao Poder
Legislativo até mesmo o prazo limite de 45 dias para a
apreciação da matéria, sob pena de ser ela incluida em ordem
do dia, sobrestando-se a tramitação de todas as demais. Ao
Presidente do Tribunal de Contas não é atribuida a mesma
faculdade, como também não lhe é conferida a possibilidade
ce emendar as proposições ce sua autoria, diferentemente do
aue ocorre com aquelas encaminhadas pelo Chefe do Poder
Executivo, a quem se permite essa possibilidade, nos termos
do art. 238, III, do Regimento Interno.
Percebe-se, portanto, que existem diferenças acentuadas no
tratamento constitucional ou regimental que se dá a um e
Outro subscreverlte do projeto que ora analisamos. Essas
diferenças. por si sõs, corroboram o entendimento,
anteriormente exposto. da necessidade ce Que se tenha a
dissociação na autoria da proposição, para que normalmerte
possa transcorrer a sua tramitação. Assim, nos limites da
competência desta Comissão, à qual compete examinar os
aspectos juridico. constitucional e legal das proposições, e
tendo em vista os problemas constitucionais e regimentais
acima mencionados, optamos desde já por considerar como
autor da proposição apenas o Chefe dO Poder Executivo.
entendendo como manifestação de apoiamento aquela oriunda do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Dessa forma,
ficam sanados OS possiveis problemas quanto á iniciativa no
processo legislativo, desde que a matéria trate ee assunto
relacionado exclusivamente com o servidor do Poder
Executivo, restringindo-Se, portanto, o seu alcance, de
acordo com argumentação já desenvolvida neste parecer.
Chegamos. assim, ao terceiro ponto em nossa analise: a
matéria, tal como se encontra, apresenta problemas de ordem
'-ecirnental. que dificultam sua tramitação.
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A primeira solução aparentemente plausível para a resolução
dos problemas que se apresentam reside na retirada do
Projeto de Lei ng 813/96, e na apresentação de novas
proposições, que venham dispor sobre a matéria, no âmbito de
cada Poder. Entretanto, a situação não é tão simples, que
possa ser adequadamente tratada mediante um hipotético
desmembramento da proposição em outras distintas. E inerente
à própria lógica do sistema previdenciãrio e integra-se no
contexto de uma ordem politico-social democrática, em que se
respeita o principio da isonomia, a noção de que não se deve
tratar de maneira desigual aqueles que estão em situações
iguais ou semelhantes. NO caso, grave. ca questão
previdenciária, em que sombrias projeções indicam
dificuldades para todo o sistema, em médio e longo prazos,
as soluções devem ser tomadas em conjunto, para que não se
consagrem desigualdades entre os servidores.
Por Outro lado, é ponto pacifico que as contribuições
Sociais integram o conjunto maior do sistema tributário
nacional. Ainda que, quanto a isso, possam existir opiniões
d i vergentes na doutrina, como é o caso de Cretelia Jr.,
Parece-nos bastante claro que a própria inserção da matéria
na Seção 1 - (Dos Princípios Gerais) do Capitulo 1 ("Do
Sistema Tributário Nacional'), do Titulo VI ('Da Tributação
e do Orçamento') da Constituição Federal por si só confirma
o entendimento acima exposto.

Em se tratando de matéria tributária, prevalecem os
princípios que orientam todo o seu conjunto, dos quais
destacamos, em especial, aquele que fixa o inciso II do art.
150 da Lei Maior, "in verbis":
"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao

contribuinte, é vedado á União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, inde pendentemente da denominação juridica dos
rendimentos, títulos ou direitos".
Como se vê, normas de natureza constitucional e principio
geral do Direito indicam a necessidade de um tratamento
isonõmico na matéria. Por Outro lado, dispositivos
constitucionais e regimentais favorecem o entendimento de
que se exige a apresentação de proposições distintas.
Não se inscreve na competência do Poder Legislativo o

determinar a outros Poderes os rumos de sua atuação concreta
- e, sabemos, tal fato jamais seria possivei, no ordenamento
constitucional vigente, dada a independência entre os
Poderes consagrada no art. 2g da Constituição da República.
Entretanto, esta Comissão, no exercício de suas atribuições,
não se pode furtar ao dever de alertar os Poderes do Estado
e os órgãos dotados constitucionalmente de autonomia
administrativa para o fato de que a matéria constante no
Projeto de Lei np 813/96 deve ter tratamento homogêneo, sob
pena de vir a ser objeto de contestação judicial.
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inviabilizando-se o objetivo que se quer atingir. Assim,
considerando que o projeto em exame trata de instituição de
contribuição de natureza previdenciária no âmbito do Poder
Executivo, e reafirmando a necessidade de que os Outros
Poderes, o Tribunal de Contas e o Ministério Público dêem ao
tema igual tratamento, opinamos pela aprovação da matéria
com a Emenda IQ 1, que exclui do art. Ip a menção aos
servidores do Tribunal de Contas do Estaco de Minas Gerais.
Apresentada pelo Deputado Arnaldo Penna. a Proposta de
Emenda nQ 2, que modifica a cláusula de vigência, foi
a p rovada por esta Comissão, e integra este parecer.

Conclusão
Em face do exposto. concluimos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pea legalidade do Projeto de Lei ng
813/96 com as Emendas flQS 1 e 2. a seguir transcritas.

EMENDA No 1
Suprima-se, no caput" do a r t . lQ, a expressão "e dos

servidores do Tribunal de Contas do Estado".
EMENDA No 2

Dê-se ao ar. 5g a seguinte redação:
"Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo seus efeitos 90 (noventa) dias a pós o
primeiro dia úti do mês subseqüente ao de sua publicação."
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Geraldo Sartanna. Presidente e relator - Romeu Queiroz -
Bilac Pinto - Arraldo Perna - Glmar Machado (voto
contrário).

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 815/96

Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária
Rei atbr io

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe autoriza a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais-CDI-MG - a doar, em caráter especial de
incentivo á industrialização, imóvel de sua propriedade
localizado em Juiz de Fora.
Aprovado no ip turno sem emendas, retorna o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2g turno.
Fundamentação

A doação do imóvel pela CDI-MG para sediar a fábrica de
automóveis da Mercedes-Benz em Juiz de Fora atende a
relevante interesse pCjblico, devido aos investimentos a
serem feitos em médio e longo prazos no Estado, com reflexos
altamente positivos para a economia mineira, além do alcance
social da medida, pois serão criados inúmeros empregos
diretos e indiretos.
Ademais, a instalação da fábrica de automóveis da Mercedes
no imóvel objeto da presente doação certamente resultará na
implantação, na região de Juiz de Fora, de unidades
industriais de outros setores, como conseqüência natural da
montagem do parque industrial da fábrica alemã, de alta
tecnologia.
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A doação pretendida é oportuna, pois atende aos interesses
maiores do Estado e contribui para consolidar o nosso
desenvolvimento económico, social e financeiro.

Conclusão
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto
de Lei riQ 815/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz. relator -
Geraldo Rezende - Glycon Tera Pinto - Gilmar Machado.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 827/96

Comissão de Saude e Ação Socia'
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em tela visa a declarar de utilidade pública a Ação Social
da Paróquia de Vespasiano - ASPAV -, com sede no Município
de Vespasiano.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
const itucional idade e legalidade.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser objeto de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A ASPAV tem por objetivo a prática da caridade cristã por
meio da assistência social e de movimentos socioculturais. O
seu trabalho beneficente visa a suprir as necessidades dos
mais carentes e integrá-los na sociedade de forma mais
digna.

O mérito de tais ações credencia a entidade ao titulo
declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

827/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 831/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Recuperação pela Educação. Saúde e Trabalho - AREST -, com
sede no Municipio de Lavras.
Publicado, foi o projeto distribuído á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda ng

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do art. 104. 1 , a", ao
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida tem como objetivo precipuo a
recuperação e a reeducação de toxicômanos e alcoólatras.
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Para melhor atingir esses objetivos, a AREST desenvolve
também simpósios e campanhas sobre a necessidade de
reestruturação das famílias dos pacientes.
Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto de

lei.
Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação, em lQ turno.
do Projeto de Lei ng 831/96 com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 845/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Vila Nossa Senhora de Fátima 2a Seção, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Após publicada, a proposição foi examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
favoravelmente pela sua tramitação na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno.

Fundamentação
A Associação em análise objetiva congregar os habitantes da
região, buscando solução para os seus problemas e
proporcionando a todos condições adequadas de habitação,
trabalho, recreação, lazer e desenvolvimento. Pelos serviços
que desenvolve, somos por que se lhe conceda o titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 845/96 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 320/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 320/95, do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, que acrescenta parágrafo ao art. 56 da Lei ng 6.763,
de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2g
turno, na forma cio Substitutivo ng 2.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 320/95
Acrescenta parágrafo ao art. 56 da Lei no 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - O art. 56 aa Lei flQ 6.763. de 26 ae dezembro de
1975, fica acrescido do seguinte 3g:
"Art. 56- .....................................
f 3Q - Sobre o crédito tributário decorrente ae
inadimplêncja e informado pelo contribuinte, ficam vedadas a
lavratura de auto de infração e a aplicação da multa
prevista no inciso II deste artigo, enquanto não se
esgotarem os prazos estabelecidos no inciso 1..
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 696/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 696/96. de autoria ao Deoutado Ivo
José, Que declara de utilidade pública a Associação aos
Deficientes Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede no
Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nç 696/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes
Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Deficientes Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede
no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Duplicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
El pe Brandão, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 721/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 721/96, do Deputado João Leite, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro da Sagrada Família - ACOBASF -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada ã matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, p ue está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 721/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro da Sagrada Farr.ilia - ACOBASF -, com sece no Município
de Beo Horizonte.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
At. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro da Sagrada Família - ACOBASF -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão. Presidente - Geraldo Rezence. relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 730/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 730/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcel los. que declara de utilidade pública a Sociedade
Brasileira ae Assistência Social - SOBRAS -, com seae no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 730/96
Declara de utilidade pública a Sociedade Brasileira de

Assistência Socia - SOBRAS -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Assembléia Legislativa 00 Estado de Minas Gerais

Art. lg - Fica declarada oe utilidade pública a
Brasileira de Assistência Social - SOBRAS -, co
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na dat

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - Geraldo Rezende,

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 779/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 779/96. do Governador do Estado, que
autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar os imóveis que
menciona, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, l. co Regimento Interno.
E necessário ressaltar que, com base nos dados constantes
na averbação nQ 3, feita ao registro do imóvel, em 29/4/94.

decreta:
Sociedade
m sede no

de sua

relator
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no Cartório do 7g Oficio do Registro ce Imóveis da Comarca
de Belo Horizonte, procedemos á alteração da medida
referente à área do terreno de que trata o inciso 1 do art.
lg.
Isso posto, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 779/96

Autoriza o Instituto de Previdénca dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar os
imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a
alienar os seguintes imóveis:
1 - lote ng 2 do quarteirão ng 118 do Bairro Araguaia,
localizado no Barreiro, no Município de Belo Horizonte, com
área de 300m2 (trezentos metros quadrados), com frente para
a Rua Itiuba, havido por escritura pública registrada sob a
matricula ng 5.074, no livro 2, no Cartório do 7Q Oficio do
Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte;
II - casa residencial ng 8 (oito), com área construída de

294m2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados), e seu
respectivo lote rg 7 (sete) da Quadra C. medindo 696rn2
(seiscentos e noventa e seis metros quadrados), situado no
Bairro Jardim Arizona II. no Município de Sete Lagoas, com
os seguintes limites e confrontações : pela frente, numa
extensão de 24m (vinte e quatro metros), com a Rua Maria
Tanure: pelo lado direito, numa extensão de 30m (trinta
metros), com o lote ng 8 (oito); pelo lado esquerdo, numa
extensão de 30m (trinta metros), com o lote ng 6 (seis); e,
pelos fundos, numa extensão de 24m (vinte e quatro metros),
com os lotes ngs 3 (três) e 4 (Quatro), havidos por
escritura pública registrada sob a matricula flQ 13.683,
registro ng 3 do livro 2/Y1, a fls. 41. no Cartório co 2Q
Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas:
III - terreno com área ce 47.745m2 (quarenta e sete mil

setecentos e quarenta e cinco metros Quadrados), situado no
Bairro Gorduras de Baixo, junto ao Bairro Jardim Vitória, no
Município de Belo Horizonte, com os seguintes limites e
confrontações: partindo do ponto P1, que fica no centro da
Rua C. atual Rua dos Paraguaios. junto à Escola Municipal
Luiz de Souza Lima, segue com o rumo de 84021' (oitenta e
quatro graus e vinte e um minutos) SE, numa extensão de
35.17m (trinta e cinco vírgula dezessete metros), até
atingir o ponto P2; dai, segue com o rumo de 8036' (oito
graus e trinta e seis minutos) 5W, numa extensão de 60.70m
(sessenta virgula setenta metros), até atingir o ponto P3;
dai, segue com o rumo de 23023' (vinte e três graus e vinte
e três minutos) SW, numa extensão de 67,55m (sessenta e sete
virgula cinqüenta e cinco metros), até atingir o ponto P4;
dai, segue com o rumo de 3304' (trinta e três graus e quatro
minutos) 5W, numa extensão de 51,40m (cinqüenta e um vírgula
quarenta metros), até atingir o ponto P5; dai, segue como
rumo de 76058' (setenta e seis graus e cinqüenta e oito
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minutos) NW, numa extensão ce 107,92m (cento e sete virgula
noventa e dois metros), até atingir o ponto P6: dai, segue
com o rumo de 70o49' (setenta graus e quarenta e nove
minutos) NW. numa extensão de 126.03m (cento e vinte e seis
virgula zero três metros), até atingir o ponto P7: dai,
segue com o rumo de 8019 (oito graus e dezenove minutos)
SW. numa extensão de 158,86m (cento e cinqüenta e oito
virgula oitenta e seis metros), até atingir o ponto P8: dai,
segue com o rumo de 1033' (um grau e trinta e três minutos)
NJE, numa extensão de 36.68m (trinta e seis virgula sessenta
e oito metros), até atingir o ponto P9: dai, segue com o
rumo de 4505' (quarenta e cinco graus e cinco minutos) SW,
numa extensão de 104.12m (cento e quatro virgula doze
metros), até atingir o ponto P10: dai, segue com o rumo de
73020' (setenta e três graus e vinte minutos) NE, numa
extensão de 92,62m (noventa e dois virgula sessenta e dois
metros), até atingir o ponto P11; dai, segue com o rumo de
54o22' (cinquenta e quatro graus e vinte e dois minutos) SE.
numa extensão de 55.98m (cinqüenta e cinco virgula noventa e
oito metros), até atingir o ponto P12: dai, segue com o rumo
de 80040' (oitenta graus e quarenta minutos) SE, numa
extensão de 67,45m (sessenta e sete virgula quarenta e cinco
metros), até atingir o ponto P1, inicio desta descrição,
imóvel esse havido por escritura pública registrada sob a
matricula nQ 6.012, registro ng 3 do livro 2, no Cartório do
o Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte.
Parágrafo único - As alienações de que trata este artigo
serão precedidas de avaliação a cargo de comissão a ser
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, observado o disposto no art. 17 da Lei
Federal nQ 8.666. de 21 de junho de 1993.
Art. 2g - Os recursos provenientes da venda dos imóveis de

que trata esta lei serão aplicados na construção da nova
sede do IPSM.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Geraldo

Rezende. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 787/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 787/96. do Governador do Estaco . que
autoriza o Poder Executivo a realizar transação com a
Companhia Paraibuna de Metais, foi aprovado no 2Q turno, na
forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim ce que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se da- á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 787/95
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Autoriza o Pocer Executivo a realizar transação com a
Companhia Parai puna de Metais.
A Assembléia Legislativa do Estado Ce Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
transação com a Companhia Paraibuna de Metais, localizada no
Município de Juiz de Fora, referente aos Processos
Tributários Administrativos - PTA5 - ngs 01.000007950.87,
0 1 .000001708.69 e 01.000004137.53, inclusive os inscritos em
divida ativa, ajuizada a sua cobrança ou não

1 Q - Para efeito do disposto no caput" deste artigo, o
crédito tributário resultará no montante de 12.067.093,04
(doze milhões sessenta e sete mil noventa três inteiros e
quatro centésimos) de Unidades Fiscais de Referência - UFIRs
-, medida de valor instituida pela Lei Federal ng 8.383, de
30 de dezembro de 1991.
f 2Q - O crédito tributário será pago em parcela única, no

prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da publicação
desta lei.

- O não-recolhimento no prazo e no montante
estabelecidos neste artigo implica o restabelecimento do
crédito tributário em seus valores originais.

4g - O Secretário de Estado da Fazenda é a autoridade
competente para efetivar a transação de que trata o caput"
deste artigo.
Art. 2Q - A transação será efetivada mediante:
- a comprovação de inexistência ou, se for o caso, de

desistência ou de renúncia de ação, impugnação ou recurso,
nas áreas administrativa ou judicial, que vise a contestar a
exigência do crédito tributário;
II - a renúncia do contribuinte a discussão, administrativa

ou judicial, sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei np
11.623. de 19 de outubro de 1994;
III - o compromisso, firmado pelo contribuinte, de:
a) passar a recolher aos cofres do Estado o Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS - resultante de operações similares ás de que tratam
os PTAs relacionados no art. lQ desta lei, mesmo na
eventualidade de beneficio fiscal ou financeiro oferecido
por outra unidade da Federação;
P) cumprir programa de investimentos a ser estabelecido no
instrumento de transação;
c) satisfazer regularmenteas obrigações tributárias.
Art. 3Q - A transação será requerida pelo contribuinte, por

escrito, por intermédio de signatário com poderes expressos
Para esse fim, exigida a comprovação da quitação ou do
parcelamento dos demais débitos formalizados, de
responsabilidade da Companhia Paraibuna de Metais.
Art. 4g - O disposto nesta lei não autoriza a restituição
nem a compensação de importâncias já recolhidas-
Art. 5p - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
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José Maria Barros. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Elbe Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
PIO 815/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 815/96. do Governador do Estado, que
autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI-MG - a doar à empresa Mercedes-Benz do Brasil
S.A. imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, i lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 815/96
Autoriza a Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais - CDI-MG - a doar à empresa Mercedes-Benz do Brasil
S.A. imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI-MG - autorizada a doar à empresa
Mercedes-Benz do Brasil S.A. imóvel de sua propriedade,
localizado no Municipio de Juiz de Fora, com área de
2.689.436m2 (dois milhões seiscentos e oitenta e nove mil
quatrocentos e trinta e seis metros quadrados), denominado
Área Industrial, com os seguintes limites e confrontações: a
linha divisória inicia-se no ponto M-1, na cerca da faixa de
dominio da Rede Ferroviária Federal S.A., lado direito,
sentido crescente da quilometragem, de 690m (se'scentos e
noventa metros) adiante do Km 292. coincidente com um bueiro
aue passa sob a estrada Ce ferro e recebe um córrego que
ceságua no rio Paraibuna, pela sua margem direita: seguindo
pela faixa de domínio da ferrovia, laco esquerdo, sentido
decrescente da quilometragem, na extensão de 2.438m (dois
mil quatrocentos e trinta e oito metros), alcança o ponto M-
2, no eixo retificado do rio Paraibuna; seguindo por esse
eixo, no sentido montante do rio, na extensão de 1.250m (mil
duzentos e cinqüenta metros), atravessa o córrego ca Aldeia
e encontra o ponto M-3, na margem direita desse córrego,
anterior à retificação do rio: descenco por essa margem. na
extensão de aproximadamente 60m (sessenta metros), alcança o
ponto M-4, na margem esquerda natural do rio Paraiburla;
continuando pela margem do rio, no sentido montante, na
extensão de 965m (novecentos e sessenta e cinco metros),
encontra o ponto M-5, no eixo retificado do rio Paraibuna;
seguindo pelo eixo, no sentido montante, na extensão de 395m
(trezentos e noventa e cinco metros), alcança o ponto M-6,
na margem esquerda natural do rio Paraibuna: continuando por
essa margem, no sentido montante, na extensão de liOm (cento
e dez metros), alcança o ponto M-7, eixo da retificação do
rio; seguindo por 215m (duzentos e quinze metros), pelo
mesmo eixo, no sentido montante do rio, alcança o ponto M-8.
situado numa cerca: continuando pela cerca, na direção da
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BR-040, na extensão de 35m (trinta e cinco metros), alcança
o ponto M-9. na faixa de domínio do novo traçado da BR-040;
seguindo por essa faixa de domínio, no sentido Belo
l-4orízonte, na extensão de 1.275m (mil duzentos e setenta e
cinco metros), alcança o ponto M-10. situado numa cerca de
divisa; desse ponto, continua pela cerca, na extensão de 30m
(trinta metros), alcançando o ponto M-11, na margem esquerda
natural do rio Paraibuna; acompanhando a margem oesse rio,
no sentido jusante, na extensão de 105m, (cento e cinco
metros), alcança o ponto M-12. na margem esquerda da
retificação daquele rio; continuando por essa margem, no
sentido jusante, na extensão de 95m (noventa e cinco
metros), alcança o ponto M-13. na margem esquerda natural do
rio Parai puna; seguindo essa margem, no mesmo sentido, na
extensão de aproximadamente 160m (cento e sessenta metros),
atinge o ponto M-14. na margem esquerda do córrego Olaria;
atravessando o rio Paraibuna, para a margem direita, alcança
uma cerca na divisa com terrenos de propriedade oe Manoel de
Assis e, continuando por essa cerca, na extensão de 758m
(setecentos e cinquenta e oito metros), atravessa o rio
Paraibuna, alcançando o ponto M-15, na margem esquerda
natural do rio; seguindo pela mesma margem, no sentido
montante, na extensão de aproximadamente 1.400m (mil e
quatrocentos metros), alcança o ponto M-16, em frente a um
córrego que passa sob a ferrovia, na altura 690m (seiscentos
e noventa metros) adiante do km 292, e deságua no rio
Paraibuna; atravessando o rio, alcança a margem direita
desse córrego; seguindo pela mesma margem, no sentido
montante, na extensão de 40m (quarenta metros), atinge o
ponto M-17, na divisa; acompanhando a divisa, na direção da
estrada de ferro, na extensão de 20m (vinte metros), alcança
o ponto M-l. do inicio desta descrição, conforme planta JUF-
DTPA-0357, arquivada na CDI-MG.
Art. 2g - Fica a donatária isenta do pagamento do Imposto
sobre Transmissão "Causa Mortis' e Doação - ITCD - relativo
à doação de que trata esta lei
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI wg

787/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei nQ 787/96. do Governador do Estado, dispõe
sobre autorização ao Poder Executivo para realizar transação
com a Companhia Paraibuna de Metais.
À matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Esta
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2.
Na fase de discussão no ig turno, foi apresentado, em

Plenário, o Substitutivo ng 1, que vem a esta Comissão para
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receber parecer, nos termos do art. 195, 2, do Regimento

Interno.
Fundamentação

O substitutivo propõe o perdão, por meio do cancelamento.
do crédito tributário vencido, até a data de publicação da
lei cujo valor não ultrapasse R$1.000,00.
Um dos fundamentos aa remissão, conforme dispõe o Código
Tributário Nacional em seu art 172. é a diminuta
importância ao crédito tributário. ctsião em que prepondera
a conveniência administrativa. Não .onsideramos, porém, que
seja conveniente para a Fazenda estadual a dispensa desses
pagamentos, uma vez que a quantia de R$1.000,00 não pode ser
considerada como uma diminuta importância, principalmente
diante do grande número de contribuintes que se enauadrariam
como beneficiários.
Lembramos que a transação com a Companhia Paraibuna de

Metais, proposta no projeto em comento, resultou de litígio
envolvendo matéria de alta indagação juridica, com
justificada dúvida quanto ao direito de crédito, havendo
ainda inviabilidade do recebimento integral do crédito
tributário, o qual ultrapassa o valor patrimonial da

empresa.
O Estado atuou de forma a atender ao interesse público na

t r ansação , evitando a extinção daquela fonte de receita
tributária. Porém, não consideramos que a remissão proposta
no substitutivo em questão atenda ao interesse público. A
renúncia de receitas propostas no substitutivo com certeza
trará reflexos negativos ás finanças públicas. A concessão
de incentivos deve ser controlada, a fim de conter o
desequilíbrio orçamentário que vem afetando negativamente O

Estado.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo ng 1
ao Projeto de Lei flQ 787/96.
Sala das Comissões. 19 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz. relator -

Marcos Helênio - Geraldo Rezen qe - José Maria Barros.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.232/96

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em epigrafe, do Deputado Anderson Adato.
tem como objetivo solicitar ao Governador do Estado. por
intermédio da Mesa oa Assembléia, cópia do contrato
celebrado entre o Estado e a Companhia vale Co Rio Doce, nos
termos do art. 2Q da Lei nQ 11.855. de 1995.
Publicado em 4/4/96. foi o requerimento distribuído â Mesa

Ca Assembléia para receber parecer, conforme dispõe o art.
246. c/c O art. 80, VIII. "d". co Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela tem como propósito trazer ao
conhecimento desta Casa o teor do contrato firmado entre o
Estado e a referida Companhia, com base no que dispõe a
citada lei, que autorizou o Estado a realizar com a CVRD, no
ano passado, uma operação de crédito no valor de
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R$8.844.000,00. Tais recursos deveriam ser utilizados em
diversas obras no Estado.
Não há dúvida de que a medida proposta representa o

exercício de uma atribuição típica da Assembléia Legislativa
- o controle dos atos do Poder Executivo -, prerrogativa
essa assegurada pelos arts. 62. XXXI. e 74 da Carta mineira.
Alias, a própria lei que autorizou a referida operação de
crédito atribuiu ao Poder Executivo a obrigação de enviar a
esta Casa cópia do correspondente contrato.
A providência solicitada no requerimento é consoante com o
principio constitucional da harmonia entre os Poderes co
Estado e, principalmente com o da transparência dos atos da
administração pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do

Requerimento ng 1.232/96.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de junho de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Wanderley Ávila. relator -

Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise -
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.454/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em

análise tem por objetivo solicitar informações â Secretaria
de Transportes e Obras Públicas e ao Departamento Estadual
de Obras Públicas acerca de obras previstas no orçamento de
1996.

Publicada em 31/5/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A pretensão do Deputado Miguel Martini é a de obter
informações do Poder Executivo sobre a aplicação dos
recursos previstos no orçamento de 1996, destinados a
diversas obras no Estado.
A intenção do parlamentar é colher subsídios que viaoilizem
a prática de uma das atribuições mais importantes da
Assembléia Legislativa, que é a de fiscalizar e controlar os
atos do Poder Executivo.
No caso especifico, queremos ressaltar a importância
fundamental ce que se reveste a solicitação, em virtude de
tratar-se de matéria relacionada com a administração
financeira e Orçamentária, sujeita, portanto, a
acompanhamento mais rigoroso por parte dos órgãos internos
da própria Secretaria, da Assembléia Legislativa e do
T ribunal de Contas.
Sem prejuízo do controle jurisdicional, exercido pelo Poder
Judiciãrio, e do acompanhamento obrigatório do Tribunal ce
Contas, a atuação do Legislativo é imprescindivel para
imprimir à administração pública o mais alto grau de lisura
e isenção.

Cabível, portanto, a pretensão do Deputado, cujo pedido se
enquadra na disposição do art. 62, XXXI. ca Constituição ao
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Estado, tendo Sido recebido em consonância com as normas
regimentais.
NO entanto. tendo em vista maior clareza do pedido,
apresentamos emenda suprimindo, no item 2. a expressão
"trecho inicial e final", por não ser aplicável às Obras Sob
a responsabilidade da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas nem do Departamento Estadual de Obras Públicas.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
no 1.454/96 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Suprima-Se do item 2 do requerimento a expressão "trecho
inicial e final".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 27 de junho de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Maria José Haueiser - Ermano Batista - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- C Sr. Presidente Oespac'ro. em 3/7/96. as seguintes

comunicações:
Da Comissão de Administração P p lica, informando que. na
reunião extraordinária dessa Comissão, realizada em 2/6/96,
foi aprovado o Projeto de Lei ng 498/95, do De putado Romeu
Queiroz.
Da Comissão de Saúde e Ação Social, informando Que, na l6
Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 3/7/96,
foram aprovados os Projetos de Lei ngs 757/96. do Deputado
Ailton Vilela; 776/96. co De putado Arnaldo Penna; 736/96. do
Deputado Bilac Pinto: 752/96. do Deputado Miguel Martini. e
868/96. do Deputado José Bonifácio.

E
o

e

E
e

t
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 1996

ATAS

ATA DA 168? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JULHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wande'-ley AviLa

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios - Apresentação
de Proposições: projetos ae Lei flQS 89 a 89496 -
Requerimentos rigs 1.531 a 1.539/96 - Requeimentc Co
Deputado Paulo Scnettino - Comunicações: Comunicações cas
Comissões de Saúde e Ação Social e ce Administração Pública
e do Deputado Paulo Schettino (2) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Gilmar Macnado,
Durval Angelo e Miguel Martini - 2? PARTE (ORDEM DO DIA): 1
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer ae
Redação Final co Projeto de Lei ng 252/95; aprovação;
verificação de votação; inexistência de"quorum" para
votação; anulação da votação; questão de orcem; chamada para
recomposição do número regimental: existência de quorum"
para discussão - Requerimentos: Requerimento da Comissão de
Assuntos Municipais; conhecimento ao Tribunal de Justiça -
22 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão de
Proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ
813/96; discurso do Deputado Durval Angelo; questão de ordem
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivalcjo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninno Zeitune - Wilson
Trópi a.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Ás 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Bonifácio Mourão, 2ç- Secretário ad noc',
procede à leitura ca ata ca r eun

i
ão anteror, que é aorovaaa

sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Ermano Batista, 4-Secretário. nas funções de
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Dos Srs. Elias Murad, Deputado Federal: Flávio Régis Xavier
de Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado: Maria Luiza Vianna P. de Mendonça. Juiza Federal
Diretora do Foro: Célio Cota Pacheco. Presidente da Junta
Comercial do Estado cc Minas Gerais, agradecendo o convite
para a reunião especia l em homenagem ao 221Q aniversário da
PMMG.
De D. José Geraldo Oliveira do Vaile, Presidente da CNBB -
Regional Leste II, agradecendo o convite para participar dos
trabalhos preparatórios para o Fórum Técnico sobre Reforma
Agrária.
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o relatório de
atividades do Tribunal relativo ao primeiro trimestre de
1996. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Jader Pinto de Campos Figueiredo. Superintendente do
IBAMA em Minas Gerais, encaminhando a relação das empresas
de reflorestamento que arrenda r am por meio cc contratos com
o Estado terras públicas nos muniCipios de Minas Gerais,
elaborada pela RIJRALMINAS.
Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de
Administração, comunicando, em atenção a requerimento do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, as razões que o levaram a
editar a Instrução Normativa SCAM nQ 001/96, referente a
licitação para fornecimento de água potável aos órgãos
públicos do Estado. 1- Anexe-se ao Requerimento n
1.386/96.)
Do Sr. Nilton de Albuquerque Cerqueira, Secretário da
Segurança Pública, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Paulo Schettino (apuração de delito), que foi
instaurado inquérito policial e estão sendo feitas
diligências para descobrir os culpados.
Do Cel. PM Nelson Fernando Cordeiro. Comandante-Geral da
PMMG, encaminhando cópia de oficio por ele enviado ao
Secretário Extraordinário para Assuntos Legislativos em que
solicita rejeição do Projeto de Lei flQ 207/95, e pedindo o
empenho da Casa na consecução dessa meta. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 207/95.)
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Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador, encaminhando, em atenção a requerimento do
Deputado Pauo Piau (incentivos fiscais aos produtores
rurais e ao Município de Buritis). cópia das informações
prestadas pela Secretaria da Fazenda a esse respeito.
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do

Governo, agradecendo, em nome do Governador, convite para a
reunião especial em homenagem à memória do professor Oswaldo
Gonçalves Costa.
Do Sr. Alvaro Marcilio Júnior, Diretor de Previdência do
IPSEMG, prestando esclarecimentos acerca do disposto no.
do art. 40 da Constituição Federal, em atenção a
requerimento da Comissão de Saúde e Ação Social. (- Anexe-se
ao Requerimento ng 1.400/96.)
Da Sra. Elizabeth Maia, Assessora Parlamentar, agradecendo,
em nome do De putado Federal Silas Brasileiro, convite para
participar do lançamento do livro 'Antologia do Bom Senso",
de autoria do Deputado Federal Roberto Campos.
Do Sr. Francisco Arthidoro da Costa. Assessor Esoecial do
Prefeito Municipal de Ubã, agradecendo, em nome do Prefeito,
convite para reunião com vistas ao acompanhamento das
propostas das audiências públicas regionais.
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, enviando o
documento "Termômetro de Vendas", referente ao mês de maio
deste ano. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. Everaldo Domingos Costa, Presidente da APAE de Raul

Soares, solicitando a aprovação dos Projetos de Lei ns 816
e 819/96. (- Anexe-se aos Projetos de Lei ngs 816 e 819/96. 1
Do Sr. Ronaldo José Sena Camargos, Presidente do Grupo
VHIVER, solicitando a aprovação aa Lei Complementar ng
10/95, que dispõe sobre aposentadoria de servidor público
portador do vírus HIV. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar flQ 10/95.
Do Sr. José Duarte Carvalho, Presidente do SETRANSP (2).
enviando relatório sopre danos causados a veiculos de
empresas associadas a esse sindicato, no período de 6/6 a
9/6/96, durante o Carnabelô. e a veículos empenhados para o
transporte de torcedores ao Estádio Magalhães Pinto, por
ocasião do jogo realizado no dia 14,'5/96. (- A Comissão de
Educação.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 891/96

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Tripui,
com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Cultural Tripui, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de junho de 1996.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Cultural Tripui é uma entidade
que tem por único objetivo produzir, promover e divulgar
atividades culturais, artísticas, educativas e cientificas.
Trata-se de sociedade civil sem fins lucrativos que pretende
aglutinar artistas, educadores e cientistas para a produção
de trabalhos culturais. O patrimônio da Associação é
constituído das contribuições de seus sócios, das subvenções
e dos auxílios concedidos pelo poder público ou por
particulares, dos cursos e das unidades de ensino.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 892196
Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita de

Evangelização Emmanuel. com sede no Município de Governador
Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Espirita de Evangelização Emmanuel, com sede no Município de
Governador Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Tendo por principio básico a luta por
conquistas sociais, o Núcleo Espirita de Evangelização
Emmanuel desempenha significativo papel junto a sua
comunidade. Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos,
que sempre primou pelo bom atendimento a seus assistidos.
Com uma atuação dinâmica e séria, esta entidade, em suas
promoções e seus movimen:os públicos, sempre deu prioridade
às causas populares, trabalhando com afinco pela construção
de uma sociedade mais justa e humana.
A par desses considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao trabalho relevante empreendido pelo
mencionado Núcleo, esperamos a aprovação deste projeto de
lei pelos nobres pares da Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 893/96
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Rio

Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
Rural de Rio Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.

o
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio

Justificação: O Sindicato Rural de Rio Pomba é enticace com
sede e foro na cidade de Rio Pomba q ue foi fundada em
dezembro de 1991 desem penhando, com mérito reconhecido pela
comunidade suas finalidades estatutárias de representação
legal da categoria econômica da agropecuária e do
extrativismo rural.
A referida entidade está constituída para fins de estudo.

coordenação, desenvolvimento, defesa e proteção daqueles que
se enquadram na categoria dos produtores rurais, promovendo
junto à comunidade do Município de Rio Pomba a acoção de
regras e normas que visem a elevar os índices de
produtividade da atividade rural, assim como o bem-estar
sociocultural dos produtores rurais.
A diretoria da entidade é composta por pessoas idôneas que
nada recebem para o exercício de suas funções.
Dessa forma, conto com o empenho dos nobres pares para a

aprovação desta lídima postulação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NoQ 894/96
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Cultura.

Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas - FACEPE -, com sede
no Município de Alfenas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de
Apoio à Cultura, Ensino. Pesquisa e Extensão de Alfenas -
FACEPE -. com sede no Município de Alfenas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Rêmolo Aloise

Justificação: Oart. 215 da Constituição Federal dispõe: 'O
Estado garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos
culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais".
Depreende-se do texto constituciona Que os direitos
culturais são indispensáveis ao pleno exercício da
cidadania, e. para assegurá-los, deve o Estado empenhar-se
em apoiar e difundir as manifestações culturais.
A FACEPE é uma entidade de dire i to privado, regida pelas
leis civis, sem fins lucrativos, que tem suas atividades
dedicadas à cultura. No exercido de suas funções, presta
aos interessados serviços de assistência cientifica,
pedagógica, didática, cultural e esportiva e apóia
instituições, públicas ou privadas, em sua área de atuação.
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Difunde, assim, nossos valores e conhecimentos,
sensibilizando a comunidade onde atua para uma efetiva
integração participativa na produção de bens culturais e
utilitários.
Com este projeto, desejamos prestar o nosso apoio ao

valioso trabalho empreendido pela instituição em causa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
No 1.531/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Esperança de Itabirito, localizada no Município de
Itabirito, por seus 20 anos de existência.
NQ 1.532/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Serenidade e Trabalho, localizada nesta Capital,
por seus 24 anos de existência.
No 1.533/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Irmãos do Triângulo, localizada no Município de
Uberaba, por seus 16 anos de existência.
No 1,534/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Montesclarense, localizada no Município de
Montes Claros, por seus 22 anos de existência.
Ng 1.535/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Novos Confidentes, localizada nesta Capital, por
seus sete anos de existência.
NQ 1.536/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros do Vale, localizada no Município de
Jequitinhonha, por seus 23 anos de existência.
Ng 1.537/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Caridade Sul Mineira, localizada no Município de
Santa Rita do Sapucai, por seus 98 anos de existência.
NO 1.538/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Unidos do Vale, localizada no Município de
Ipatinga, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.539/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Vinte de Agosto Uberabense, localizada no Município
de Uberaba. por seus 19 anos de existência. ( - Distribuídos
à Comissão de Educação.
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Paulo Schettino.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas â Mesa comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Administração Pública e do
Deputado Paulo Schettino (2).
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente Agostinho

Patrús, "padinho" ae todos os Deputados, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, meus senhores, minhas senhoras, é mais uma
vez com pesar - gostaria de nunca precisar fazer isso - que
uso esta tribuna para denunciar um retrocesso politico
configurado nos atos de injustiça e de arbitrariedade
cometidos, recentemente, em diversos lugares do nosso
Estado, por ocasião das convenções em que os partidos
lançaram seus candidatos.
Necessário porém se faz, primeiro, salientar que este

Deputado, na sua humildade, sente-se honrado e privilegiado
em empenhar total apoio aos candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito de nossa Capital, o Sr. Amilcar Martins e o nosso
companheiro tão querido, Deputado Ronaldo Vasconcel los. Se
isso faço, é pelo fato ce conhecer Amilcar Martins ae perto.
Fomos Vereadores, ele e eu, e aprendi a ter por esse
candidato uma admiração muito grande, por se tratar de uma
pessoa muito competente, integra, austera, cujo mandato na
Câmara Municipal conduziu com austeridade demonstrando
acurada vocação para o Executivo. Quando presidiu aquela
Casa, o fez com austeridade e seriedade e cativou meu
coração sobretudo pela humildade. Sendo um historiador,
sendo doutor formado nos Estados Unidos da América, sendo
competente, é também um homem simples, um homem do povo,
voltado para as causas populares, razão pela qual, Sr.
Presidente, sinto-me honrado em apoiá-lo.
O motivo principal que me fez subir a esta tribuna, foi a

denúncia de atos de injustiça, de atraso, de retrocesso na
nossa politica e transgressões á lei que regulamenta os
partidos no Brasil. A Lei n 9.096 é uma aberração, é um
verdadeiro acinte, um ataque à democracia. E uma lei que
cria os absolutos - ou absolutistas - donos de partidos. Com
ela, desaparece, totalmente, o poder dos convencionais. Com
ela, desrespeita-se, totalmente, o que pensam as bases. Com
ela, destrói-se, totalmente, a liberdade de escolha dos
membros de um partido para Que o Presidente do partido, ou o
seu dono, a seu bel- prazer, venda o partido ou o alugue.
E um absurdo que os Deputados Federais tenham votado uma

lei assim. Na minha terra mesmo, lá em Januária - não
entrando no mérito da pessoa do candidato -, um médico foi,
na convenção, por esmagadora frente, indicado como candidato
a Prefeito pelo PTB, o Dr. Adailton, Pouco tempo depois, o
Presidente Regional simplesmente dissolveu o Diretório de
Januária e considerou nula a decisão da convenção. Aqui, em
Belo Horizonte, no nosso Partido Popular, ou Progressista
Brasileiro - se é popular é progressista, e. quando falo em
progressista, meu nobre Deputado Alberto Pinto Coelho,
refiro-me ao progressismo não de Cuba, mas ao de Miami, que
defendemos -. a disputa convencional foi totalmente impedida
por força da vontade absoluta, soberana, intocável, de um
Presidente do Diretório Nacional. Isso é um absurdo! Isso é
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um retrocesso, não ê democracia. Se vivêssemos em um sistema
monárquico, absolutista, tudo bem, pois ter'iamos uma
dissolução por um monarca treinado para governar, treinado
para o poder. Porém, vivemos em um sistema republicano e,
auando se esperava um progresso, visto que estamos no final
Co século XX, visto que as experiências politicas
brasileiras nos levam a uma decisão mais honesta, mais
justa, mais inteligente no que tange à democracia, temos,
agora, um retrocesso como esse. Não é possivel absorver essa
lei que está ai. E necessário que haja um levante, uni
protesto veemente para que se revogue essa lei
terminantemente, para que os partidos, ou uma agremiação
partidária seja. na verdade, o consenso dos convencionais,
dOS seus pensamentos. Essa interferência Que houve por parte
cos Presidentes dos partidos veio mostrar que estamos

caminhando para :rãs no que tange à democracia, no que tange
á liberdade partidária. Volto a frisar Que tivemos a
felicidade ce ter o nosso Partido apoiando o candidato
Amflcar Martins e o nosso amigo Ronaldo Vasconcel los,
O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte)* - Sr.

Deputado, embora a fala principal de V. Exa. seja no intuito
de fazer uma denúncia grave, quanto à utilização indevida da
Lei nQ 9.096, como acessório, V. Exa. presta uma homenagem a
este Deputado e ao atual Vereador Amilcar Martins,
expressando, publicamente, desta tribuna, o seu apoio à
candidatura Amilcar Martins e Ronaldo Vasconcel los. Queria
agradecer ao ilustre Deputado Raul Lima Neto, reconhecer
todos os seus méritos de inteligência, de capacidade de
trabalho e de ar t i cu l ação , não só nesta Assembléia
Legislativa, mas, também, enquanto Vereador competente Que
fo i aqui em Belo Horizonte. Em nome da nossa cnaa. 'Todos

po r 5H", eu gostaria, imensamente, de agradecer-lhe e dizer-
lhe que o acessó r io da fala de V. Exa. para nós é o mais
importante, porque estamos diretamente envolvidos com a
campanha, em Belo Horizonte. Muito obrigado por essa
definição pública de apoio á candidatura 'Todos por Belo

Horizonte.
* - Sem revisão do orador.
O Deputado Raul Lima Neto - Nobre Deputado Ronaldo

Vasconcellos, não poderia agir de outra forma, uma vez que
reconheço nessa dupla. Amilcar Martins e Ronaldo
Vasconcellos, uma dupla perfeita para administrar a nossa
Capital. Amilcar Martiris, como já disse, durante o pequeno
Denodo em que estivemos juntos na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, caracterizou-se como uma pessoa austera, séria,
competente, e q ue ama imensamente a nossa Capital. Ele é
daqui de Belo Horizonte.
E V. Exa. também, De putado Ronaldo Vasconcellos. nesse

tempo em que estamos presentes nesta Casa, tem mostrado que
também é homem vocacionado para a causa pública, não só pelo
vosso cor ação . altamente compromissado com o meio ambiente e
com o nosso verde, mas também para com o nosso povo. Vemos
na sua pessoa uma missão especial, dada por Deus, é claro,
porque nada teria se dele não fosse dado, para ser um "poi
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mam" (do grego) - homem do povo. Que Deus te abençôe,
juntamente com Amilcar Martins, nessa empreitada. Conte com
a humilde colaboração e com o apoio deste companheiro.
Volto, usando esses poucos minutos cue me faltam, para

clamar daqui. E o máximo cue posso fazer para que façamos,
ao menos, uma moção de repúdio - e a encaminhemos ao
Congresso Nacional - a essa lei iníqua, injusta, arbitrária,
retrógrada, atrasada ao extremo, que cria, no Brasil, o dono
absoluto do partido. Esses pequenos partidos, acostumados a
alugar legenda, vocês nem imaginam. Srs. Deputados, meus
senhores e minhas senhoras, como esses Presidentes estão
saltando de alegria, como não têm escrúpulos porque eles têm
os candidatos na mão. A qualquer instante, esse homem pode
dissolver as comissões provisórias, os diretórios. anular as
decisões de uma convenção. E um absurdo, uma loucura essa
possibilidade de se formarem novos diretórios. novas
comissões provisórias e dissolvê-las novamente. O fato é que
eles têm nas mãos a decisão que devia ser do povo, como se o
povo decidisse, porque o partido representa uma mínima parte
de decisão ao povo. E uma vergonha essa Lei nQ 9.906. E
Preciso que se a re pense, que se volte atrás, e q ue partido
Político seja, na verdade, o conglomeramento de pessoas
compromissadas com os mesmos ideais, de convencionais que
têm o direito a voto, que têm o direito de expressar, pela
maioria, a vontade de seu partido. Muito obrigado. E é com
pesar que denuncio essa terrível falcatrua e essa terrível
demonstração de arbitrariedade e injustiça. Entretanto, é
com alegria que apresento, aqui, o nosso apoio a essa dupla
maravilhosa que temos e que, com a ajuda de Deus, há de
conquistar a Prefeitura, para o bem de Belo Horizonte e da
Capital de Minas Gerais: Amilcar Martins e Ronaldo
Vasconcel los. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, público presente nas galerias, ocupo esta
tribuna, hoje, para manifestar a minha incignação e, tenho
certeza, também a indignação de meus companheiros de bancada
e de todos aqueles que defendem uma Posição mais democrática
do Executivo e uma relação menos subserviente do
Legislativo, mantendo-se a independência dos Poderes.
Pretendo abordar esse tema. Já aue compete à base

governista fazer os elogios das avaliações de um ano e meio
cio Governo Eduardo Azeredo, compete a nós apresentar os
problemas, pois, lamentavelmente, no seu balanço, ele
esqueceu desse ponto. Então, vamos dar essa contribuição.
Falo da forma de governar do Sr. Eduardo Azeredo,que

menospreza o Legislativo de Minas e governa o Estado á base
de decretos. Vou também aproveitar este espaço para mostrar,
COM números do próprio Governo, a incompetência
administrativa que impera em nosso Estado e, ao mesmo tempo,
as conseqüências danosas da política econômica implantada
pelo Governo Federal, a qual resulta na falência dos
Estados, na ausência de atividades no campo social e na
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colocação ao funcionalismo público como o grande bode
expiatório da nefasta política neoliberai.

Começo a minha fala abordando a questão da democracia em
nosso Estado, ou da falta dela, principalmente no que diz
respeito à independência dos Poderes em Minas. Pasmem, Srs.
Deputados, presentes nas galerias e, principalmente, vocês
da imprensa, encarregados que são da cobertura diária nesta
Casa Legislativa. O Governador de Minas. Sr. Eduardo
Azeredo, baixou neste ano e meio de mandato nada menos que
1.441 decretos. Se considerarmos que foram aproximadamente
350 dias úteis, vamos verificar, numa matemática bem
simples, que o Governo de Minas apresentou mais de 4
decretos por dia. Realmente, é uma forma bem diferente de
governar. Nem Newton Cardoso conseguiu isso. A democracia, a
transparência e o respeito ao Legislativo ficaram distantes
das ações deste Governo. Para se ter uma idéia. Azeredo
apresentou a esta Casa, nesse ano e meio, 77 projetos ae
lei. Em síntese, ele baixou quase 20 vezes mais decretos que
o número de projetos apresentados por ele para serem
discutidos nesta Assembléia Legislativa.
Mas nós, do PT, estamos aqui para denunciar, estamos aqui

para mostrar esta vergonha, este desmando, este desrespeito
para com o povo de Minas. Democracia, Srs. Deputados,
pressupõe participação, pressupõe a discussão dos temas que
são de interesse de toda a população. Mas o Sr. Eduardo
Azeredo não quer discutir. Ele não se preocupa com o que o
povo de Minas pensa. O que vale é ditar as suas vontades.
Portanto, senhores, pelo menos no que diz respeito ã relação
entre Executivo e Legislativo, não há independência entre OS
Poderes em Minas. Antes de passar para o próximo tema de
minha fala, quero deixa r na memória de caca um de vocês
estes números: 1.441 decretos. 1.441 imposições e apenas 77
projetos de lei para serem discutidos.
Essa vai ser uma das temáticas da discussão da campanha

eleitoral de Belo Horizonte. Essa é a diferença entre
Virgilio Guimarães, que significa a continuidade da
administração Patrus Ananias, como orçamento participativo,
com participação popular, e o candidato do Palácio, com a
mesma prática que vocês estão vendo: ao invés de orçamento
participativo, de discussão e transparência, decretos. Essa
vai ser uma das temáticas que vamos estar mostrandodurante
a campanha eleitoral em Belo Horizonte e em todas as cidades
do Estado.
Já tendo me pronunciado sobre a falta de transparência e

democracia nos atos do Governo de Minas, agora passo a falar
sobre a incompetência administrativa desse Governo. Para
demonstrar essa situação, utilizo dados do próprio balancete
mensal co Estado, que demonstra, claramente, o fato de a
divida ce Minas ter crescido mais ce duas vezes neste ano e
meio de Governo Eduardo Azeredo. que é o balancete entregue
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Para começar, dizia-se, ao final do governo de Hélio Garcia,
que a divida de Minas estava sanada e que o novo Governador
pegaria o Estado limpo desse estrago. Já no início do
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governo de Eduardo Azeredo começou a aparecer a verdade. A
divida estava na casa de R$5.300.000.000,00. e a tendência
era de crescimento, em função, entre outras coisas, da
política de juros altos do Governo Federal. Passado um ano,
a divida de Minas já alcançava a casa dos
R$6.000.000.000,00, mesmo com o governo utilizando-se de
recursos da arrecadação para pagamento de parte da divida.
Hoje, só com relação á divida flutuante, da Qual são
componentes os compromissos exigiveis a curto prazo, cujo
pagamento independe de autorização orçamentária, ou seja,
não ria necessidade de inclusão na lei do orçamento para seu
pagamento, só com relação a este tipo de divida, já estamos
na casa de pouco mais de R$1.395.000.000,00. Mas essa é a
menor parte do bolo da divida. O que realmente é
rep resentativo e demonstra a falta de competência do Governo
Estadual é a divida fundada. Que se subdivide em interna e
externa. Tal divida compreende os Compromissos de
exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para sanar o
desequilibrio orçamentário ou para financiamento de obras e
serviços públicos. Essa modalidade de divida é representada
por títulos e contratos. A divida é interna quando assumida
dentro do pais, e externa, quando assumida com países ou
banqueiros estrangeiros, ou, ainda, junto a organismos
internacionais. São operações de crédito Que devem ser
liquidadas em exercícios financeiros subseqüentes e cujas
dotações devem ser incluídas no orçamento anual.
A nossa divida fundada interna é de R$ 1 0. 1 33.000.000,00, e

a divida fundada externa é de R$784.100.000,00. A divida
fundada do Estado de Minas Gerais, Srs. Deputados, está
acima dos R$10.900.000,000.00. O total da divida, somando-se
a flutuante e  fundada, ultrapassa R$12.300.000.000,00.
Vejam bem como se dá a competência tucana. Pegam um Estado
com R$5.300.000.000,00 de dividas e a as elevam para
R$12.300.000.000,00. Alguma coisa está muito errada no
Governo de Minas. O endividamento de Minas é assustador.
Parte da culpa é da administração do Sr. Eduardo Azeredo,
outra parte é da Política econômica neoliberal, Que se
baseia nos juros altos, o que estrangula os Estados. A
divida fundada externa está emum patamar razoável. No
entanto, no Que diz respeito á divida fundada interna, os
valores são exorbitantes. Cul pa somente Co Governo Federal?
Não. Culpa de um Governo Estadual suoserviente à linha
politico-económica do Governo Federal. Não se questiona a
Política de Fernando Henrique Cardoso. Com  o crescimento da
divida, o Estado passa a liquidar o seu patrimônio. Isso vem
Ocorrendo constantemente. Podemos citar o processo de
privatização do CREDIREAL e agora do 5EMGE. Além disso, a
colocação de ações da CEMIG como garantia para contratos faz
com que o Estado perca parte importante Ce seu patrimônio. O
que é pior nessa história é que o problema não se resolve. O
que o Governo arrecada não é suficiente para pagar a sua
divida. Em síntese, desfazemo-nos de nossos bens e não
solucionamos o problema de caixa.
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Queremos apenas
dizer cue reconhecemos a competência co Deputado Gilmar
Machado no exercício do seu mandato, mas q ue é preciso,
também, q ue nos informemos dos números corretamente.
O Deputado Gilmar Machado - Os números foram tirados co

boietirr fornecido por V. Exa. á Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Queremos sacer se aqueles números
são verdadeiros ou falsos.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - Os números estão

absolutamente cor retos, mas a afirmativa não está. Primeiro,
a dívida mobiliária vem desde governos anteriores. O Governo
Azeredo não alterou essa divida em um centavo. Ela pulou de
R$4.000.000.000.00 e poucos para R$9.000.000.000.00,
independente da ação do Governo Eduardo Azeredo. Esse é um
dado. Praticamente, os 110% acrescidos a essa divida não o
foram devido a um empréstimo do Governador. Esta divida
cresceu devido à política de juros. Desta o Governador não
participou.	Então,	em	R$9.000.000.000.00.	desses
R$12.000.000.000.00, não há participação do Governador. O
déficit do orçamento do ano passado foi de
R$1.400.000.000.00, e também não dependeu do Governador
Eduardo Azeredo, porque se trata de orçamento aprovado no
ano anterior. Este ano, o Governo já está reduzindo os
gastos para a ordem de R$500.000.000.00, ou, na pior das
hipóteses, vai chegar a R700.000.000.00. ou seja, vai
reduzir os gastos em 50%. A divida flutuante se deve a
dívidas orçamentárias que tiveram necessidade de ser feitas.
Na verdade, a divida, se não me engano - não tenho o número
na cabeça porque V. Exa. está falando sobre isso agora e não
li seu pronunciamento antes - se refere aos 420 diários que
o Governo teve, mais R$190.000.000.00 para pagar o 13Q
salário da folha de pagamento e alguma coisa mais próxima
disso, cerca de R$210.000.000.00.
O Deputado Gilmar Machado - As contratações, os outros

contratos do pró-educação. De putado, são empréstimos q ue o
Governo está contraindo. Isso tudo são dividas.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - E isso que estou

dizendo. Essa divida de R$12.000.000.000.00 não cresceu por
culpa do Governado r Eduardo Azereco, mas em decorréncia de
política econômica do Pais, que está gerando algum
beneficio, mas, por outro lado, faz crescer tanioérr a divida
imobiliária. Não dependeu do Governador Eduardo Azeredo a
divida chegar a R$12.000.000.000,00. Praticamente, a divida
mobiliária cresceu R$5.000.000.000.00 apenas por causa dos
juros. Muito obrigado. E só esse aparte.
O Deputado Gilmar Machado - Quero deixar aqui registrado

q ue o Deputado concorda q ue a política econômica é ruim e
tem levado à quebradeira dos Estados, e q ue os números estão
certos. A divida cresceu, realmente, e o Governo não está
tendo competência para resolver. Este é um fato que não dá
para negar, e o proprio De putado reconheceu isso aqui,
publicamente. O Governo está vendendo realmente para pagar.
Estamos perdendo patrimônio e aumentando a nossa divida.
Essa é a competência do Governo que está ai, demonstrada
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claramente. Estamos exatamente questionando isso, porque o
Governo, ao fazer seu balanço, só faz de um lado. Estamos
mostrando o outro lado.
Somado a esse problema, houve uni desmonte durante o

Governo de Hélio Garcia no quadro de fiscalização do Estado,
por via da Secretaria da Fazenda. Apesar da tentativa de
modernização da máquina administrativa, o Que de fato vem
ocorrendo é uni aperto para os pequenos comerciantes e
empresários e total franquia para os grandes. Exemplo
recente é o da anistia fiscal á Com panhia Paraibuna de
Metais, de Juiz de Fora. O Governo diz, a respeito da
arrecadação, que a entrada de novas empresas vai trazer
garantias futuras. Mas o fato é que, ao mesmo tempo que
alguns setores, como o de autopeças, vêm crescendo, outros,
como o têxtil, vêm sofrendo recessão violenta. O Governo não
está contabilizando o que está perdendo. Apenas faz
marketing° com o que está ganhando.
A realidade financeira do Estado fica, então, mascarada.

Estamos vivendo uma situação dificil, fruto de Governos
incompetentes, que se mantêm ás custas de causas perdidas e
insistem em dizer que tudo está muito bem. O reflexo de que
tudo está muito mal é o violentissimo arrocho imposto à
população. Demonstram isso o aumento do salário mínimo
abaixo da inflação e a inexistência de qualquer reajuste
salarial para o funcionalismo público estadual em Minas. O
Governo peca por não assumir de forma competente os rumos da
economia do Estado e por não questionar a política econômica
neoliberal de juros altos. Nós, do PT, esperamos que haja
mudança de comportamento por parte do Governo do Sr. Eduardo
Azeredo. Não é possível que ele continue governando olhando
para o próprio umbigo, enquanto a população sofre as agruras
da incompetência administrativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, para tranqüilizar a todos, o assunto q ue me traz
a esta tribuna, hoje, talvez seja um pouco mais ameno que o
Desmonte, que a 'desreforma" - criando um neologismo - que o
Governo Eduardo Azeredo está fazendo no Estado. O q ue me
traz aqui é a situação de Contagem, que exige de todos nós
uma reflexão. O nosso velho Arraial de São Gonçalo da
Contagem das Abóboras vive hoje uma Das piores crises de Sua
história.
E bom que se diga que essa crise tem a ver com a

incompetência daqueles que administraram o município nos
últimos anos. De 1716. Data do registro do arraial, até os
80 anos de emancipação administrativa que tem hoje. Contagem
sofreu profundas transformações, principalmente a partir da
década oe 50. com a criação da Cidade Industrial Coronel
Juventino Dias, e, mais particularmente, a partir dos anos
70, com a implantação do Distrito Industrial DO CINCO, que
serviu como grande ponto de atração de indústrias para o
município, inclusive de outros Estados.
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Tivemos um grande salto, pulando de uma população, no
inicio dos anos 70, que não chegava a 100 mil habitantes,
para uma de mais de 600 mil, hoje, segundo projeções da
Prefeitura. Nesse período, o que encontramos naquela cidade?
Por incrível que pareça, uma classe política dirigente a
mais incompetente, clientelista. populista e atrasada de que
se tem noticia na história de todos os municípios mineiros.

A proximidade com a Capital poderia nos levar a su por aue
aquele município tivesse postura e mentalidade políticas um

pouco mais arejadas, mas isso não ocorre. Desde 1973. quando
as oligarquias das famílias tradicionais Rocha. Diniz e
Matos foram destituídas do poder, com a ascensão do Sr.
Newton Cardoso à Prefeitura do município. nunca tivemos uma
crise de tal profundidade.
Contagem poderia ter uma situação po lí t i ca invejável.

porque, até dois anos atrás, detinha a segunda arrecadação
de Minas Gerais. Caiu para a quarta arrecadação nos últimos
anos, devido, em grande parte. à falta de incentivo á
política de desenvolvimento do município. Contagem, hoje,
com os R$14.000.000.00 que arrecada por mês, não consegue
cumprir compromissos mínimos.
A situação em que se encontra o município não é motivada

pelo peso da folha de pagamento, porque ele, hoje, gasta 42%
do que arrecada com esse item. Teria, então, somente que
administrar a folha de pagamento de funcionários. Mas o
custo social de 16 anos de poder da dinastia cardosista e de
8 anos da dinastia tucana foi muito grande. Contagem passou
a ter um Plano Diretor somente no ano passado, mesmo tendo a
segunda arrecadação, e tendo a Constituição Federal de 1988
determinado que as cidades com mais de 20 mil habitantes
tivessem aquele plano. E. mais que isso. Contagem se tornou
o simbolo da corr u pção em nível nacional, por causa dessas
duas dinastias que levaram o município à verdadeira
falência. Hoje, a Companhia Urbanizadora de Contagem, que é
o ladrão, que é o ralo por onde se esvai o dinheiro do
municipio, tem mais de 700 títulos protestados e não
consegue crédito nem para comprar papel ou pão para o lanche
dos funcionários. Agora, caminhamos para o segundo mês de
atraso no pagamento dos cerca de ii mil servidores do
município. E a Prefeitura está acenando com o pagamerto, no
dia 17. de 50% co salário de um dos meses atrasados.

A educação já faz sua terceira greve no primeiro semestre
e completa 60 dias de paralisação, com a perspectiva de a
greve ser retomada em agosto. Isso levará, inevitavelmente,
à perda do ano letivo pelos alunos ca 12 á 8a série e à
impossibilidade de os alunos ce 2Q grau prestarem o
vestibular. Os professores. trabalhadores da educação. já
decidiram que recomeçam a greve a partir de lg ce agosto,
pois não aceitam trabalhar com o salário atrasado como está.
Contagem, no último ano, fechou os três restaurantes que

serviam alimentação aos funcionários, cortou o vale-
transporte e, mais ainda, decidiu reduzir o funcionamento da
Prefeitura para meio horário, po" não ter condições de
fornecer refeições aos servidores e, também, para reduzir os
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gastos com 'uz, tele f one e Outros itens inerentes à função
que deve ser executada pelo município. A Câmara Municipal
também decidiu fazer algo inédito: alternar os aias de
trabalho dos servidores, pois, devido ao atraso do
pagamento, eles se viram impossib i litados de assumir as
despesas com passagens de Ônibus.

Essa é a situação pela qual passa o Município de Contagem.
As creches municipais não recebem O ' por capita l, dos alunos
desde o mês de setembro do ano passado. Das 40 creches
existentes, mais da metade já foram fechadas. Nenhuma creche
no Município de Contagem é pública, assumida pelo município;
todas são assumidas pela comunidade, pelo próprio povo, que
se esforça, de alguma forma, para que os filhos dos
trabalhadores tenham um lugar para ficar e se educar.
enquanto seus pais trabalham.
Vivemos uma situação inusitada, pois essa crise toda,

essas dificuldades todas vêm de dois Prefeitos, os Srs.
Newton Cardoso e Ademir Lucas, que deixaram dividas enormes
para o município. Estão sendo pagas dividas ao Sr. Cardoso
dos anos de 1983, 1984 e 1985. provenientes daquele festival
de Obras que foram feitas em conluio com as empreiteiras do
município. E. também, d i vidas do Sr. Ademir Lucas, que, para
agradar ao Governador do Estado, o Sr. Hélio Garcia, Que
precisava pagar ao tesoureiro da sua campanha, o dono da
COVAN, Walduco Wanderley, escolheu o Município de Contagem
para fazer obras desnecessárias ou, se eram necessárias, não
eram para ser assumidas pelo município. Como exemplo, temos
o prolongamento da Via Expressa, obra de característica
estadual e intermunicipaj ou, até, federal, se lembrarmos
que é a junção das duas BRs para o tráfego para São Paulo,
Rio, Brasília e Vitória e, ainda, a duplicação da CEASA,
viaduto e trevo da CEASA. Essas obras foram assumidas pelo
Sr. Walduco Wanderley, no Governo Ademir Lucas. São
caríssimas e custaram uma sangria poderosa aos cofres
municipais, que tém, mensalmente, mais de 40% da receita do
ICMS, que representa 69% da receita ao municipio, retida em
função dessa divida. E, ai, a gente se pergunta: quem é que
fez as medições cessas obras em Contagem, apesar de já naver
sido realizada a CPI da corrupção do orçamento, no Congresso
Nacional? Foi a ENGESOLO, a empresa do Sr. Quinzinho, que
fez a medição dessas obras em Contagem. Esse foi um fato que
a imprensa nacional não divulgou, apesar de comprovado,
porque não interessava, no momento, instigar um grande
anunciante rias revistas de circulação nacional, que era o
Governo cio Estado. Hoje é essa a situação do Município de
Contagem: um lixo. E aí. diga-se de passagem, um lixo
acumulado pelas ruas. E quem faz sua coleta? Foi uma empresa
de um ex-Secretário de Obras. Vemos como as coisas se
entremeiam numa história cie muita sujeira, muita lama, muita
corrupção no Município de Contagem. Quem paga por essa
historia toda, pelo lixo acumulado, pelas escolas
pa r alisadas, pelo setor médico em greve há mais ce 60 dias,
com os serviços públicos totalmente paralisados e com
buracos pelas ruas, é a população do município, é o povo
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pobre de Contagem. Mais ainda: estamos vivendo uma outra
situação, que é a situação de não atendimento médico dos
servidores, porque o ex-Prefeito, Sr. Newton Cardoso, nunca
recolheu ao IPSEMG. O Sr. Ademir Lucas, em quatro anos de
Governo, recolheu apenas um, e essa divida foi toda
negociada. E há seis meses, a Prefeitura não paga o IPSEMG.
e todo o atendimento médico dos servidores municipais e seus
familiares foi cortado devido à falta de condições. E o
Governo do Estado que deve R$300.000. 000,00 ao IPSEMG, e
não as Prefeituras do Município. Queremos, hoje, denunciar
aue os 11 mil servidores de Contagem e seus familiares não
têm direito a atendimento e tratamento médico.
Ao aproximar o período eleitoral, o circo se armou no

rnunicipio, novamente, com o enredo cujo final já conhecemos.
De um lado o Sr. Newton Cardoso. apresentando-se como
salvador da pátria, como aquele que vai trazer a solução de
volta, embora seja o responsável pela situação que, hoje, o
município enfrenta. e do qual muito roubou, uma vez que lá

foi o ponto de partida de sua riqueza, de seu poder. de seu
desmando administrativo. E, de outro lado, nesse ringue,
nesse circo, o Sr. Ademir Lucas, também dizendo que está
voltando para consertar, dizendo q ue é o melhor. Entretanto,
foi ele quem causou, também, esse prejuízo imediato ao
Município de Contagem. Vivemos, hoje, essa situação no
município, que é uma situação caótica, a qual merece ser
denunciada e refletida na Assembléia Legislativa.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte.) - O Deputado Durval

Ãngelo é um dos tribunos mais eloqiJenteS desta Casa, tendo
grande participação neste Plenário. Mas chamo a atenção de

V. Exa. . com humildade e simplicidade, para dizer que na sua
critica, embora construtiva, não priva V. Exa. de ouvir o
fato de que a administração de Selo Horizonte, na época em

que eu era Vereador, sofreu grande inchaço em sua máquina.

administrada pelo PT, o que foi alvo de denúncias veementes
na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gostaríamos de

lembrar a V. Exa. que Ademir Lucas notaDilizouse por uma
administração seriissima, haja vista que pessoas com
competência e honestidade definiram-na como uma das mais
corretas administrações que Contagem já teve. V. Exa. pode
estar sendo injusto ao fazer essa acusação contra uma pessoa

que não esta presente.
O Deputado Durval Ãr,gelo* - Acho que V. Exa. dá.

verbalmente, demonstração de acreditar na palavra de Deus.
Jesus diz que "a verdade vos libertará". E é essa a verdade
que V. Exa. traz aqui. A situação de Belo Horizonte não é de
insolvência, pois servidores estão recebendo salários. No
entanto, vemos a situação em que se encontram os bairros.
Então. V. Exa. , no afã de querer defender o indefensável e
agredindo 600 mil moradores de Contagem com uma colocação
dessas, falta como que acho fundamental: a verdade.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel

Martini
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.
Deputaaos, gostaria, antes de iniciar o meu pronunciamento,
de parabenizar o Prefeito Patrus Ananias. ao  PT, pelo
orçamento participativo. Claro que apenas 5% do orçamento do
município está indo para decisão do orçamento participativo,
mas já é algum avanço. Amilcar Martins, com certeza,
colocará muito mais do que 5% do orçamento para discussão e
participação no orçamento participativo.
Gostaria, também, de parabenizar o PT, na pessoa do

Governador Vítor Buaiz, que encaminhou um projeto para a
Assembléia Legislativa, que, se não me engano, já foi
aprovado, para que os funcionários públicos do Estado do
Es p írito Santo descontassem 5% para complementação de
aposentadoria. Como ele já está no quarto mês de atraso no
Pagamento do salário do funcionalismo público, com um
déficit mensal da ordem de R$26.000.000,00, ele fez um
pronunciamento digno de registro em todas as Casas
Legislativas, dizendo que a realidade atual e a função do
Estado precisam ser rediscut idas e que muitas das próprias
propostas do PT precisam ser repensadas, uma vez que, para
governar, é preciso que haja o equilíbrio entre aquilo que
se arrecada e o que se gasta, ou seja, o equilibrio
orçamentário. Em função disso, está Sendo proposta a
demissão voluntária no Espírito Santo e, como já disse, já
foi encaminhado o projeto referente ao desconto dos 5% (o
Governador Eduardo Azeredo está mais modesto, com um
desconto em torno de 3,5%). Mas, de qualquer maneira, o fato
de um Governador do PT reconhecer a necessidade de um ajuste
da máquina administrativa para que o Estado cumpra suas
funções constitucionais é para nós uma certeza de que não dá
para governar com o caos administrativo que estava
implantado num período inflacionário. Claro que, num período
de inflação de 40% a 60%, conseguia-se, no Estado de Minas
Gerais, recursos para pagar duas folhas de pagamento, apenas
com o retardamento do aumento do funcionalismo. Com o Plano
Real, permitiu-se á classe mais pobre melhorar o seu poder
de compra, isso constatado pelos índices econômicos que
temos. Enfim, estamos dizendo q ue, hoje. R$112.00 de salário
mínimo é pouco, mas é o dobro do que já foi. R$60.00 era o
máximo que se conseguia e era enganoso porque era essa
quantia no inicio, mas, dai a algum tempo, significava
R$30,00. Enfim, achamos que é pouco, mas esse plano de
estabilização veio trazer a melhoria de vida dessa classe.
Acho até que isso foi demonstrado quando recentemente a CUT
e a CGT decretaram a greve geral e os trabalhadores
entenderam que não era o momento de fazer uma greve
política. Há uma crise no Pais, diria até crise na América
Latina e no mundo. Mas o primeiro passo é a estabilização da
moeda, o que estamos conseguindo. Em função disso, muitos
Outros ajustes são necessários, como as reformas
constituciona i s e a reforma administrativa. Assim, cada
Estado, a União e os municípios devem se ajustar á nova
realidade. Não se consegue mais pagar duas folhas de
Pagamento, ou melhor, não se consegue pagar nem meia folha
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de pagamento com aplicação financeira ou com retardo, porque
a economia está estabilizada. Com essa estabilização, todos
os Estados e municípios terão que fazer seus ajustes. E para
fazer esses ajustes são necessárias a reforma administrativa
e a reforma tributária e fiscal. Com 58 impostos, taxas e
tributos não é possível funcionar. Nesse caso, a arrecadação
das empresas cai em função de um processo que pode ser de
saída o da recessão, mas que na verdade gera uma recessão.
E necessária uma reforma urgente da previdência. Estamos

caminhando para que cada trabalhador banque um servidor que
está na inatividade. Não só no Brasil mas também no Canadá.
na França e em países desenvolvidos, a previdência também
faliu. Temos que repensar tudo isso. Em função disso, todos
os Governos quer sejam do PSDB, quer sejam do PT, quer sejam
de qualquer outro partido sentem a necessidade de se
ajustar. Esses ajustes serão dentro dos limites da lei. Por
exemplo, não podem demitir, então propõem o Plano de
Demissão Voluntária: não podem impedir Que os inativos
cresçam na ordem de 6% a 7%, ao ano, e estamos perto de 35%
da folha ce pagamentos com inativos e pensionistas. Vamos
chegar ao ano 2.000 com 50%. A tendência é, se não houvesse
mais ninguém entrando para o Estado, daqui a pouco o Estado
servir unicamente para arrecadar e pagar a inativos e
pensionistas. E culpa dos inativos e pensionistas? Não. Mas
temos de encontrar uma solução para o problema deles. O
Governador Eduardo Azeredo, do PSDB, achou que 3.5% dá para
fazer e o Governador Vítor Buaiz. do PT, achou que não, que
deve ser 5%. Mas, enfim, um e outro sentiram que é
necessário fazer alguma coisa. Do contrário, como a folha
de pagamento do Estado de Minas Gerais está na ordem de 82%
das receitas correntes, livre, liquida, chegaremos a 100%.
Nesse caso, o Estado não fará outra coisa a não ser pagar
funcionário. E a saúde? E a educação?
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Quero apenas fazer

três correções. Não são quatro meses. V. Exa. deve ter
recebido uma informação errónea. E um mês e meio. Segundo,
lã se discute o fundo e não a contribuição. E o que queremos
discutir também em Minas. Terceiro, o Programa de
Desligamento Voluntário foi encaminhado realmente á
Assembléia Legislativa e lá, como aqui. nossa Bancada também
está discutindo em 000sição, para mostrar a coerência que
sempre teve. Muito obrigado.
O Deputado Miguel Martinl - Agradeço. Quero dizer que os

números diferenciam um pouco para lã e um pouco para cá. mas
a necessidade é identificada por todos. O Governador Vítor
Buiaz entendeu e sentiu a necessidade dessas medidas. Uma
coisa é eu criticar da tribuna, outra coisa é governar.
Quando governo preciso dos dados e dos números. Sem receita
para cobrir as despesas não consigo governar. O Governador
Eduardo Azeredo de R$1.400.000.000,00 de déficit

orçamentário do ano passado já fez uma redução e a
expectativa otimista é de que o déficit chegue a
R$500.000.000.00, na pior das hipóteses devemos chegar a um
déficit de R$700.000.000.00. Ainda é um número alt issimo,
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mas isso é em função da impossibilidade de se fazerem outros
ajustes por causa da lei. Quero dizer que o grande beneficio
dO Plano Real promovido pelo PSDB, foi permitir que os
Estados pudessem fazer seus planejamentos e, pela primeira
vez na história de Minas Gerais, depois de 1969, iremos ter
um Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que será
discutido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais. Pela primeira vez, teremos um
orçamento realista, com a previsão de inflação zero. Pela
primeira vez, teremos condições de fazer um Plano Plurianual
de Ação Governamental, que seja realista e exeqüível e não
aquela peça de ficção do passado. Portanto, poder planejar
já é um grande beneficio.
Em segundo lugar, sentimos a necessidade de uma série de

mudanças. Quando o Deputado Gilmar Machado disse que o
Governo orecisou editar mil e poucos decretos, por um lado.
isso pode significar que este é um Governo que está usando
decretos, mas, por outro lado, pode significar que o Governo
pegou urna administração muito complexa e, em virtude de
trabalhar muito, foi obrigado a fazer tais ajustes.
Eu gostaria de dizer que, nesse novo momento, os órgãos

públicos municipais, estaduais e federais deverão aprender a
governar num período de estabilização econômica e deverão
aprender a governar com a receita igual à despesa. Aqueles
que forem mais competentes conseguirão trabalhar com a
receita maior que a despesa, porque a poupança é necessária
para qualquer município, Estado ou União.
Gostaria de dizer que já está tramitando nesta Casa um

projeto referente ao DNA, no qual estamos propondo que o
Estado garanta, para o cidadão carente de Minas Gerais, o
direito de ter definida a sua paternidade e, hoje, isso é
definido somente através do exame de DNA.

No entanto, como é um exame caro, a população carente está
Privada desse beneficio. Assim sendo, contamos com a
sensibilidade de todos os Deputados desta Casa, pois, sendo
aprovado, esse projeto irá garantir aquilo que a ONU já
reconhece, ou seja, todos são iguais perante a lei e.
portanto, os direitos ce todos serão respeitados.
Se houver a possibilidade de aumento das despesas do

Estado de Minas Gerais, gostaria de dizer que entrei em
contato com o Superintendente da FUNED, Dr. Roberto Porto,
que está desenvolvendo seu trabalho com muita competência, e
fiquei sabendo que a FUNED, hoje, já tem condições de
realizar o exame do DNA. Portanto, os custos, para o Estado.
irão tender a zero. Tratase, portanto, de um beneficio que
irá corrigir uma distorção.
Possivelmente este seja o meu último pronunciamento nesta

sessão legislativa. Assim sendo, gostaria de fazer uma
retrospectiva daquilo que pudemos oferecer para Minas Gerais
e para esta Casa.

Apresentamos o Projeto de Lei ng 685/96. q ue dispõe sobre
a concessão de financiamento de equipamentos corretivos a
portadores de deficiência, que já está tramitando nesta
Casa; o Projeto de Lei flQ 731/96. que dispõe Sobre a
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gratuidade do exame do ácido desoxirribonuclélco - DNA -, em
casos de investigação de paternidade, para a população
carente: o Projeto de Lei ng 778/96. que disciplina as
reclamações relativas à prestação de serviços públicos a que
se refere o 4Q do art. 40 da Constituição Estadual: O
Projeto de Lei no 752/96, que declara de utilidade pública a
Associação Raizes de Comunicação, com sede no Municipio de
Belo Horizonte; o Projeto de Lei nQ 879/96, que tenta
corrigir distorções na cobrança de multas do ICMS para as
empresas do Estado de Minas Gerais, sobre o qual nos
pronunciamos ontem e que também está em tramitação nesta
Casa: o requerimento manifestando o nosso aplauso ao Dr.
Paulo Plinto. Contador-Geral do Estado. pelo extraordinário
trabalho que tem desenvolvido junto à Contadoria:
requerimento ce consignação nos anais desta Casa
congratulações com o Revmo. Arcebispo de Belo Horizonte, D.
Serafim Fernandes de Araújo, pelo seu lOg aniversário de
arcebispado e 65g aniversário da Arquidiocese de Belo
Horizonte e o Requerimento nQ 1.187, solicitando ao Conselho
Estadual de Trânsito o exame de viabilidade da realização ce
aprendizagem de direção veicular também em rodovias

estaduais.
Enfim. Srs. Deputados, membros da im prensa, público

presente nas galerias, funcionários desta Casa, esperamos
ter, neste semestre, contribuído para que a sociedade
mineira se aperfeiçoe, melhorando suas relações sociais,
enfim, contribuído para o aprimoramento de todo o processo e
também da democracia. Agradeço aos Srs. Deputados pelo
grande apoio que temos recebido a todos os nossos projetos
nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

1g Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo
outros oradores irscitos, a res'dèrca passa â 2 Parte da
reunião, com a 1	ase ca Orcem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
o Administração Pública e de Saúde e Ação Social, as quais

foram publicadas na edição anterior; e pelo Deputado Paulo
o Schettino (2) - falecimento do Delegado de Policia

aposentado, Dr. José Corradini Gorrado, em Leopoldina, e do
Sr Javert Tomé de Senna, nesta Capital (Ciente. Oficie -

sei.
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer ce Redação inal do Projeto de
Lei ng 252/95. do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe Sobre
a politica de p»oteção à fauna aquática, o desenvolvimento

a i da pesca e Ia	aqüicultura no Estado e dá outras
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Providências. Em discussão, o parece. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Verificação. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 14 Deputados: nenhum
Deputado votou contra: 1 Deputado votou em branco. Portanto,
não há quorurr' para votação. A Presidência torna sem efeito
a votação.

Questão ce Ordem
O Deputado Péricies Ferreira - Recomoosição. Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretario que proceda ã chamada para recomposição de
"quorum.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 36 Deputados.
Portanto, há "quorum para a continuação dos nossos
trabalhos.

Requerimentos
- A seguir, a Presidência, em atenção a requerimento da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, determina
seja encaminhado oficio ao Tribunal de Justiça do Estado
para que sejam adotadas as providências que se fizerem
necessárias á realização de consulta plebiscitária à
população de Itabiririha de Mantena, com a finalidade de
saber se ela está de acordo com a alteração do nome desse
municipio para Itabirinha.

2ê Fase
o Sr. Presidente - Não havendo 'quorum para votação, a
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão
da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei nQs 835 e 857/96, em
virtude de suaapreciação na reunião extraordinária
realizada ontem á noite, bem como os Projetos de Lei ns 817
e 760/96. que foram apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei nQ 813/96, do Governador do Estaco, que institui a
cobrança da contribuição previdenciária para fins de
complementar o custeio relativo às aposentadorias dos
servidores públicos civis e militares do Estado. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo ng 1. que apresenta, e pela
prejudiclalidade das Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo flQ 1. cia
Comissão de Administração Pública, pela prejudiciafldade das
Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça, e pela aprovação
da Emenda ng 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo flQ 1. da Comissão de Administração Pública.
pela prejudicialidade das Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Justiça, e pela aprovação da Emenda ng 3, da Comissão de
Saúde e Ação Social. Em discussão, o projeto. Para discuti-
lo, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, a discussão do Projeto de Lei nQ
813/96, aue institui contribuição para complementar o
custeio da aposentadoria do servidor público estadual
merece uma análise detalhada deste Poder. A nossa

compreensão é a de que. se as regras do jogo fossem claras,
se o Governador. "eaimente, enfrentasse aquilo que a
justificação ao projeto alega - as dificuldades dos cofres
públicos para custear as aposentadorias e as pensões. que
tornariam necessário o aumento da contribuição dos
servidores -, acredito que ele deveria tomar algumas medidas
preliminares e realmente efetivas, antes de esse Drojeto ser
discutido.
A primeira questão é que, hoje, o Governo do Estado não

repassa ao IPSEMC-. q ue é a unidade gestora das pensões e do
atendimento social. R$300.000,000.00. Se, realmente, os
cofres públicos estão com dificuldades para o atendimento da
Previdência e das ações sociais ao Governo, a primeira
demonstração do Governo tinha que ser no sentido de pagar
aquilo que deve, pois trata-se de uma apreensão indébita,
uma vez que os 8% já foram descontados dO servidor. E bom
lembrar que a destinação de toda essa arrecadação aos cofres
públicos se deve ao Sr. Newton Cardoso, que Queria impedir.
de alguma forma, o repasse direto da fonte pagadora ao
IPSEMG, como era feito. Acredito que o exemplo do Sr. Newton
Cardoso, que sucateou o serviço público de Minas Gerais,
levando o IPSEMG a esse abandono, não deveria servir como
referencial para o Governo do Estado. Sendo assim, o
Governo, através dessa artimanha, que eu chamaria de
apropriação indébita, não paga o que deve à Previdência. Que
segurança temos hoje, ao discutir esse aumento de 3.5% na
contribuição do servidor, de que essa preliminar esteja
garantida? Será que esses 3.5% de aumento não serão, também,
usados para outros fins pelo Governo? Se o Governo for
continuar devendo ao IPSEMG. não precisaremos desse aumento.
Se ele alega dificuldades em outras áreas, não será a
contribuição que resolverá o problema. Essa primeira
regulamentação tem que ser feita.
Segundo: por que não se faz o que determina o art. 24 da

Constituição Federal, em seu 6p ou 7Q. que estabelece.
claramente, a necessidade de um órgão gestor da contribuição
previdenciária? Por que o Governador não cria esse fundo? Ao
final do substitutivo ao Projeto de Lei ng 813/96, faz-se
referência à criação desse fundo, a ser regulamentada. 0
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projeto carece de constitucionalidade, poraue está ferindo,
claramente, o art. 24 da Constituição Federal. E que o
Governo vincule à unidade gestora, o IPSEMG. essa
Contribuição de 3.5%, assim como os 8% que já são
descontados. Se o debate fosse sério, se fosse, realmente,
no sentido de resolver a situação do sistema previdenciário
do Estado, essa preliminar do fundo deveria ser atendida. H
um outro aspecto: estamos vendo algumas categorias de
servidores públicos sem aumento há mais de um ano. Assim, se
aumentarmos o desconto, estaremos fazendo um Confisco de
salário, pois o Governo estará retirando uma porcentagem de
um salário que ele não reajustou. Em um período
inflacionário, a inflação foi reposta para algumas
categorias. Mesmo para os servidores da Assembléia
Legislativa, há mais de um ano a Mesa não autoriza aumento.
E vamos aumentar o desconto? Isso é um contra-senso, é um
confisco de salário.

Acho que essa discussão escamoteia a fundamental: O
Estado, em d ifi culdades financeiras, quer de alguma forma
arrecadar e vai arrecadar confiscando salário dOS
Servidores. Eu me pergunto: não seria melhor arrecadar
cobrando da Paraibuna Metais, que teve isenção de impostos
de quase R$80.000.000,00. mesmo com decisão judicial de
primeira instância que Considerou o imposto devido? Não
seria o Correto? Se o Governo quer arrecadar, Quer
economizar, é o momento de cobrar pelos generosos benefícios
concedidos à Mercedes - com fins de "marketing" - para se
instalar em Juiz de Fora. E vejam que esta historinha toda.
com R$12.900.000,00 para a Mercedes comprar maquinário.
R$23.400.000.00 para as obras de infra-estrutura, e
R$254.000.000,00 para instalação; com a isenção de mil e
poucos reais para cada carro produzido em Minas, num prazo
de 10 anos e com uma linha de financiamento para importação
de veículos da empresa, da Europa, vai resultar numa cifra
de R$1.000.000,000.00. Não seria melhor economizar ai? Será
que os bodes expiatórios dessa história são OS servidores
Dúblicos? Essa é uma reflexão que merece ser feita com
relação a esse projeto.

* - Sem revisão Co orador.
Questão de Ordem

O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Deputado, V. Exa.
está discutindo um projeto e tocando, na visão de V. Exa.
num outro assunto também muito importante. Como V. Exa.
tocou na palavra economizar, para economizar o trabalho do
ilustre Deputado Durval Angelo e economizar, também, a
participação dos Deputados, como o ilustre orador pode ver,
e também o Sr. Presidente. não há" quorum" para continuação
dos nossos trabalhos. Solicito, então, ao Sr. Presidente.
que encerre, de plano, a reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando OS Deputados para
as extraoroinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã.
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da 4, ás 9 e 20 horas, nos termos aos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa, da mesma data.
ás 14 horas, com a seguinte ordem co dia:(- A orcem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia dezenove de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite. Hely Tarquinio, Antônio Roberto e
Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado João Leite,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely
Tarquinio que proceda á leitura da ata da reunião anterior,

que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece Que a reunião tem a finalidade de
apreciar a pauta. Encerrada a l Parte ca reunião, o
Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Hely
Tarquinio e apresenta requerimento em que solicita sejam
formulados VOtOS ce congratulações com a Associação
Brasileira de Medicina Legal - SGML - e com a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos De putados pela realização da
1 Jornada Nacional sobre a Autonomia de Perícia Oficial, a
ser realizada no dia 20/6/96. em Brasília. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado João Leite passa a palavra ao
Deputado Hely Tarquinio, que emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei ng
738/96. do Deputado Durval Ángelo, na forma do Substitutivo
nQ 1, com a Emenda OQ 1. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O De

putado Marcelo Gonçalves, relator,

no lQ turno, do Proeto de Lei flQ 740/96. também de autoria
do Deputado Durval Angelo, requer seja prorrogado o prazo
para emitir seu parecer, nos termos do inciso XX do art.
244. dc O 5g co art. 135. do Regimento interno. O

Presidente defere O recuerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os memoros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de junho de 1996.
João Leite, Presidente - Leonidio Bouças - Marcelo

Gonçalves. -
ATA DA 32ê REUNIAO ORDINARIA DA COMXSSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade e
Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. Está
presente, também, o Deputado Arnaldo Penna. Havendo número
regimenta l , o Presidente, De putado Marcos Helênio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao De putado Carlos Pimenta

que proceda á leitura da ata ca reunião anterior, que, lida
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e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Em
seguida, o Presidente procede à redistribuição dos Projetos
de Lei ns 716 e 770/96 aos Deputados Antônio Andrade e
Carlos Pimenta, respectivamente. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
Sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio,
relator do Projeto de Lei flQ 685/96, emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação da matéria no lQ turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Tendo
em vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do
Deputado Marcos Helênio, este parlamentar passa a
Presidência ao Deputado Antônio Andrade. relator do Projeto
de Lei nQ 716/96. que emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria no 1 Q turno, na forma ao
Substitutivo nQ 1. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. O Deputado Marcos Helênio reassume a
direção dos trabalhos e passa a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, relator do Projeto de Lei flQ 770/96, que emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no
lQ turno, com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposição sujeita a
deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado Antônio
Andrade assume a Presidência, tendo em vista que a matéria a
ser apreciada é de autoria do Deputado Marcos Helénio e, na
condição de relator do Projeto de Lei nQ 692/96, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no
2Q turno, com a Emenda flQ 1. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Marcos Helênio
reassume a direção dos trabalhos e solicita aos membros da
Comissão que permaneçam no Plenarinho IV, para a realização
de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão oe Saúde e
Ação Social, marcada para as 9h30min. Cumprida a finalidade
ca reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros ca Comissão cara a próxima
reunião o rdinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhoS.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Gil Pereira - Antônio Andrade.

ATA DA 282 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
AS dez horas e cinco minutos do dia vinte de junho de mil
novecentos e noventa e seis. comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Sebastião Helvécio, José Maria Barros
e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado
Sebastião Helvécio assume a direção dos trabalnos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente distribui
ao Deputado Geraldo Rezene os Projetos de Lei flQS 358. 466
e 599/95; e ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei
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nps 687. 703, 713, 714 e 724/96. Passa-se à 2 Parte da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de oroposições de
deliberação conclusiva das Comissões. Discutidos e votados,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei flQS 358, 466 e 599/95
)relator: Deputado Geraldo Rezende): 687, 703, 713. 714 e
724/96 (relator: Deputado José Maria Barros). A Presidência
suspende a reunião por prazo indeterminado. Readertos os
trabalhos, às 15 horas, o Presidente, Deoutado Sebastião
Helvécio, verificando a presença dos De putacos José Maria
Barros e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Lioerança do PMDB).
distribui ao Deputado Geraldo Rezende os Projetos de Lei flQS
378/95 e 819/96. Discutidos e votados, cada um por sua vez,
são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação das
proposições. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de lunho de 1996.
Elbe Brandão. Presidente - Geraldo Rezende - Arnaldo Penna.

ATA DA 8ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HIORICA E MINERARIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de junho de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Sebastião Helvécio.
Paulo Piau e Geraldo Nascimento (substituindo este ao
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a deliberar
sobre matéria de interesse da Comissão e solicita ao
Deputado Paulo Piau que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se á fase de discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, em que solicita
sejam convidados o Secretário da Fazenda, o Presidente da
COMIG e o Secretário-Geral da CNTSM, para prestarem
esclarecimentos sobre o acordo celebrado entre a COMIG e a
CBMM. Cumprida a finalidade ca reunião e nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agracece a presença oe todos,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Kemil Kumara - Arnvaldo

Coelho.
ATA DA 20a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Rêmolo Aloise. Maria José Haueisen e Ermano Batista,
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membros da Mesa da AssemDléia; Miguel Martini. Glycon Terra
Pinto, Romeu Queiroz e Marcos Helénio, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a
existência de número regimental, o Presidente. Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os trabalhos co
dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior. O
Presidente informa que, nos termos do art. 3, III, da Lei
flQ 11.815, de 24/1/95, e do 4g do art. 2g da Resolução nç
5.143. de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os
processos de prestação de contas cia aplicação dos recursos
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra
ao relator pela Comissão de F iscalização Financeira e
Orçamentária. Deputado Glycon Terra Pinto, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Prefeitura Municipal de Cordisburgo. Prefeitura
Municipal de Santana dos Montes. Caixa Escolar Barão do Rio
Branco. Caixa Escolar Bueno Brandão. Caixa Escolar Campo
Grande. Casa ca Criança, São Bento Futebol Clube. APAE ce
Itaguara, Associação da Vila Bandeirantes Associada às Vilas
Leoninas e Antenas. Centro de Defesa Coletiva cas Vilas
Santa Rita de Cássia e Estrela, Associação lQ de Maio da
Vila Vista Alegre. Associação dos Moradores e Proprietários
da Vila Reis, Associação de Moradores do Bairro Cidade Nova
II, Associação Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência
de Barbacena, Escola Especial Globo Azul, Associação de
Amigos do Zoológico Lauro Palhares, Associação dos
Evangélicos de Pará de Minas, Ação Social Arquidiocesana,
Centro Comunitário do Bairro Cruzeiro Celeste, Riveira
Atlético Clube, Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos
de Rio Pomba, Associação Santa Luzia de Governador
Valadares, Centro Infantil Caeté, Associação Beneficente
Cristã de Cultura. Esporte e Ação Social, Associação
Beneficente Cristã de Cultura. Esporte e Ação Social,
Associação dos Moradores da Comunidade de Jatai-Campos.
Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais de São
Joaquim, Associação Espirita Santo Agostinho, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos. Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural ce Mumbuca. Fundação
Espirita Divino Amigo, Prefeitura Municipal de São João da
Ponte. Prefeitura Municipal de João Pinheiro, Associação de
Caridade de São João Nepomuceno, Associação de Caridade de
São João Nepomuceno, Prefeitura Municipal de Maripá de
Minas. Associação de Apoio Comunitário do Povoado Parque da
Primavera, Lopes e Adjacências, Antunes Futebol Clube. Clube
de Mães Santa Mônica, Fundação Champagnat, Conselho
Particular Sagrada Familia da SSVP. Centro de Recuperação de
Alcoólatras de Ipiaçu, Educandário Virginia Centurione,
Centro Social Comunitário de Araçai, Prefeitura Municipal de
Bocaiúva, Animação Pastoral Social no Meio Rural, Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Centralina, Associação
de Moradores da Cidade Industrial, Missão Amor, Pequenas
Comunidades Nossa Senhora do Carmo. Associação Comunitária
do Bairro Nova F loresta. Associação Comunitária dos
Moradores da Vila Inconfidência, Bairro Amarante e
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Adjacências. Prefeitura Municipal ce Santa Luzia. Caixa
Escolar Professor Lauro Dias, União Mocidade Espirita de
Uberaba. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Machado, Hospital Gimicim, Prefeitura Municipal de Santana
do Manhuaçu. Núcleo de Integração Social Dr. Sã Fortes,
Sociedade Assistencial Alfredo Laporte - Dona Maria Cruz
Andrade, Sociedade Musical Santa Cecilia, HoSpita São
Vicente de Paulo. Associação Comunitária de Itanhomi.
Prefeitura Municipal de Ataléia. Caixa Escolar José Leandro.
Associação Comunitária Beneficente aos Moradores do Bairro
Porto Alegre. Conselho de Desenvolvimento Comunitário Alto
do Anjo. Creche Escola Uma Nova Esperança, Hospital
Monsenhor Genésio, Associação Comunitária Grã-Duquesa.
Creche Tereza de Calcutá. Caixa Escolar Professora Herminia
Eponina Silva. Associação de Solidariedade aos Pequenos
Produtores da Região de Limeira. Sociedade Beneficente Frei
Dimas. Fundação Espirita Divino Amigo, Obras Sociais da
Paróquia São José de Muzambinho, Associação dos Pequenos
Produtores das Comunidades de Lages e Posses. Prefeitura
Municipal de Uberaba, Prefeitura Municipal de Uberaba.
Prefeitura Municipal de Amparo da Serra. Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Muriaé. Loja Maçônica Capitular
Fraternidade Universal, Loja Maçónica Capitular Fraternidade
Universal, Prefeitura Municipal de Coração de Jesus.
Sociedade Musical Santa Cecilia, Prefeitura Municipal de
Ervália, Associação Comunitária Amigos do Cedro. Associação
Comunitária de GergeHm. Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Capão. Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Silvano, Prefeitura Municipal de
Jequitinhonha. Prefeitura Municipal de Perd:es. Associação
de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional Oscar Martins
Lages. Associação de Proprietários e Moradores da Vila Maria
Regina, Sociedade Educacional Breder Lopes, Hospital São
Vicente de Paulo. Associação da Vila Bandeirantes Associada
ás Vilas Leoninas e Antenas. Associação de Ex-Alunos da
Escola Estadual Francisco Inácio Peixoto, Caixa Escolar
Pedro Rodrigues de Menezes. Caixa Escolar Pedro Rodrigues ce
Menezes. Obra Social Beneficente da Igreja Missionária
Cristo Voltará, Associação Regional de Pessoas Portadoras de
Deficiência de Barbacena. Submetidos a discussão e votação,
são os pareceres aprovados. Em seguiDa, esses oroceSsOs São
aoreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os
Deputados Wanderley Avila, lg-Vice-Presidente. e Ermario
Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus pareceres pela
aorovaçâo dos processos, os quais, submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados. Em seguida, o
Deputado Ermano Batista informa aue a Associação Comunitária
Pró-Melhoramento do Bairro Jaquelirie fez devolução ca verba
recebida e não utilizada, com a devida correção. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 2 de julho de 1996.
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio Júlio - Miguel
Martini - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto.

ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis
de junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Sebastião
Costa e José Braga, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Esgotada a matéria destinada à l Parte da
reunião, a Presidência passa à 1 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão, oportunidade em que lê requerimento de sua
autoria, solicitando seja convidado a participar dos
trabalhos desta Comissão o Sr. Damião Campos Guimarães,
Engenheiro Sanitarista e Técnico da Fundação João Pinheiro,
a fim de tratar de matéria de sua especialidade, relacionada
com saneamento básico. Ato continuo, passa a direção dos
trabalhos ao Deputado Dimas Rodrigues. Este coloca em
votação o requerimento, que é aprovado. Retorna à
Presidência o Deputado .José Henrique. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
José Henrique, Presidente - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira - José Maria Barros.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.985
As Quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
seis de junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se
na Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, João Leite
e Alberto Pinto Coelho, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição
das cédulas de votação devidamente rubricadas e solicita ao
Deputado João Leite que atue como escrutinador. Recolhidas
as cédulas, verifica-se que foram eleitos para Presidente e
Vice-Presidente os Deputados Jorge Hannas e Alberto Pinto
Coelho, respectivamente, com três votos. O Presidente ad
hoc, Deputado Jorge Hannas, empossa o Vice-Presidente
eleito, Deputado Alberto Pinto Coelho, e este, por sua vez,
dá posse ao Presidente eleito, Deputado Jorge Hannas. O
Presidente eleito agradece a escolha de seu nome e, na
oportunidade, designa o Deputado João Leite corno relator da
matéria. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
aa ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Jorge Hannas. Presidente - João Leite - ivo José.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.006
As quatorze horas e trinta minutos do cia vinte e sete de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho, Elbe
Brandão e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB).
Havendo número regimental, o Presidente 'ad hoc". Deputado
Alberto Pinto Coelho, informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator, determina a distribuição das cédulas de votação
devidamente rubricadas e solicita ao Deputado Geraldo
Rezence que atue como escrutinador. Recolhidas as cédulas.
verifica-se Que foram eleitos, para Presidente e Vice-
Presidente os Deputados Alberto Pinto Coelho e Marcelo
Gonçalves. res pectivamente, com três votos. O Deputado
AlBerto Pinto Coelho agradece a escolha de seu nome para
Presidente e designa o De

p
utado Antônio Ancirade como relator

da matéria. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 03 de julho de 1996.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Antônio Andrade -

Marcelo Gonçalves.
ATA DA lOa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas e cinco minutos do dia dois de julho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Bilac Pinto. Geraldo
Santanna e Gilmar Machado (substituindo os dois últimos aos
Deputados Bonifácio Mou r ão e Durval Angelo, por indicação
das Lideranças do PMDB e co PT, respectivamente). Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Arnaldo Penna.
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata ca reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente informa que foram designados relatores
para emitir parecer sobre emendas apresentadas em Plenário
aos Projetos de Lei ngs 469/95 e 647/96 os Deputados Arnaldo
Penna e Elbe Brandão, respectivamente. Passa-se à apreciação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Ato contínuo, o Presidente determina
a distribuição de avulsos dos pareceres sobre emendas aos
Projetos de Lei nos 469/95 e 647/96. Esgotada a matéria da
2a Fase da Ordem do Dia, passa-se à 3 Fase, compreendendo a
apreciação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Colocado em discussão e votação, é
aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei flQ 498/96 com a
Emenda ng 1. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Elbe Brandão - Durval Angelo -

Miguel Martini.
ATA DA 224 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos ao dia dois e l e julho de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanria, Arnaldo Penna, Anivaldo
Coelho e Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Simão
Pedro Toledo, por indicação da Bancada do PSDB), membros da
Comissão de Constituição e Justiça: Miguel Martini, Marcos
Helénio, Arnaldo Penria e Geraldo Santanria (substituindo os
dois últimos, respectivamente, aos Deputados Romeu Queiroz e
Geraldo Rezende, por indicação das Bancadas do PSDB e 00
PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Registra-se, ainda, a presença dos Deputados
Gilmar Machado, Durval Angelo, Marco Régis, Ailton Vilela e
José Henrique. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
esclarece que, nos termos do edital de convocação, a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na ordem cio dia e
a ouvir os Srs. Luiz Antônio Atayde de Vasconcellos,
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda; Jorge
Henrique Schmidt, Subdiretor da Receita Estadual; Francisco
Américo, Presidente da FEDERAMINAS e da Associação Comercial
de Belo Horizonte; Stefari Salej, Presidente da FIEMG; Romeu
Scarioli, Presidente do Centro das Indústrias das Cidades
Industriais do Estado de Minas Gerais; Anderson Morais
Diniz, Presidente da Federação dos Dirigentes Lojistas do
Estado de Minas Gerais; Roberto Horta, Presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, e Paulo Roberto
Elias Mansur, Presidente da Federação do Comércio do Estado
de Minas Gerais, que irão discutir o Projeto de Lei flQ
879/96. do Deputado Miguel Martini, que altera o art. 56 daLei ng 6.763. de 26/12/95. Logo após, solicita ao Deputado
Arnaldo Penna que proceda á leitura da ata da reunião
anterior. Que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente solicita aos convidados
que tomem assento à mesa e nassa a palavra ao Deputado
Miguel Martini, autor do re querimento que motivou o convite,
para suas considerações iniciais. Prosseguindo, o Presidente
concede a palavra aos convidados, cue fazem suas
explanações. Logo a pôs, abre-se amplo debate entre os
convidados e	os Deputados, conforme consta nas notas
taquigraficas. Em seguida, O Presidente verifica a
inexistência de 'Quorum' para Continuidade dos trabalhos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos	Deputados e	das autoridades	presentes,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 3 de julho ce 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Clêube" Carneiro - Arnaldo

Perina - Miguel Martini - João Leite - Geraldo Rezende.
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ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas cinco minutos ao dia dois ce julho ce mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penra, Geraldo Santanna
substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação aa Liderança ao PMDB). Bi l ac Pinto e Gilmar
Machado (substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança ao PT), membros da Comissão Ce
Administração Pública; Marco Régis, Ailton Vilela eBilac
Pinto (substituindo os dois últimos aos De

p
utados Carlos

Pimenta e Jorge Hannas, por incicação das Lideranças CO

Bloco da Maioria e do PFL, respectivamente). membros da
Comissão ae Saúde e Ação Social Miguel Martini, Romeu
Queiroz. Gilmar Machado e Geraldo Santanna (substituindo
este ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança Co PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental. o
Presidente. Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião, informa que não há ata a ser lida, por se tratar da
primeira reunião conjunta destas Comissões, e que a
finalidade da reunião é apreciar o Parecer para o lg Turno
do Projeto de Lei ng 813/96, do Governador do Estado, que
institui contribuição para complementar o custeio da
aposentadoria do servidor público estadual. A seguir, o
Presidente comunica aos membros presentes que foram
designados como relatores os Deputados Arnaldo Penna, Jorge
Hannas e Romeu Queiroz. no âmbito das Comissões de
Administração Pública, de Saúde e Ação Social e ae
Fiscalização Financeira e Orçamentária. respectivamente.
Continuando, o Presidente determina a distribuição de
avulsos dos pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros das Comissões para a próxima reunião conjunta, a
ser realizada hoje, ás 17h30min, na Sala das Comissões, com
a finalidade de se apreciar o Parecer para o lQ Turno do
Projeto de Lei ng 813/96. determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 3 ce julho de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende - Ronaldo
Vasconcelios - Romeu Queiroz - Eloe Brardão - Jorge Eduardo
ce C'iveira - Jose Braga - Gilmar Macnaco - Bon i fác i o !ourão
- Arnaldo Penna - Glycor Te'ra Pinto - Alton Viiea,
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ
12.978
AS Quatorze horas e Quinze minutos do dia dois de julho de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Elbe Brandão, Paulo Piau
(substituindo este ao Deputado Cléuber Carneiro, por
indicação da Liderança Co PFL) e José Henrique (substituindo
o Deputado Antônio Júlio por indicação da Liderança do
PMDB). Havendo número regimental, a Presidente. Deputada
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Elbe Brandão, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se
destina a apreciar o parecer sobre o veto parcial á
Proposição de Lei ng 12.978. Á Presidente comunica, ainda,
Que se designou relatora oa matéria e, na oportunidade, a
redistribui ao Deputado Paulo Piau, a quem passa a palavra.
Este emite parecer em que conclui pela rejeição do veto à
Proposição de Lei ng 12.978. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A Presidência sus pende a
reunião por dez minutos para a iavratura da ata. Reabertos
os trabalhos, a Presidente solicita ao Deputado Paulo Piau
Que proceda à leitura da ata desta reunião, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.

Elbe Brandão, Presidente - José Henrique - Paulo Piau.
ATA DA 15? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia dois de julho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas. Luiz Antônio Zanto e
José Henrique (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB). membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Henrique que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng 868/96 ( relator:
Deputado Jorge Hanrias). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a realizar-se no dia 3/7/96, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Saia das Comissões, 3 de julho de 1996.
Jorge Hannas, Presidente - Olinto Godinho - Jorge Eduardo

de Oliveira.
ATA DA 46? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia dois de iuho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Saa das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geralco Rezende.
Glycon Terra Pinto e Marcos Helênio, membros ca Comissão
supracitada, e o Deputado João Batista de O l iveira, da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, segundo o
que dispõe o art. 216, lg, do Regimento Interno. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
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Rezende que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar,
em turno único, o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 808/96,
que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de
investimento das empresas controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1997. e sobre as emendas a ele
apresentadas. Na ausência do relator. Deputado Clêuber
Carneiro, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Romeu Queiroz. A seguir, passa-se á 2çà Fase da Ordem do Dia.
Com a palavra, o relator. Deputado Romeu Queiroz, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
com as Emendas ngs 2. 10 e 27; com as subemendas que
receberam o nQ 1 às Emendas ngs 1, 7, 11, 13. 17 e 25: com
as Emendas nos 28 a 30, propostas pelo relator: pela
rejeição das Emendas ngs 3 a 6. 8, 9. 12, 14, 15. 18 a 24 e
26 e pela prejudicialidade da Emenda nQ 16. Registra-se.
neste momento, a presença do Deputado Cléuber Carneiro. Na
fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita vista
do parecer, a cual é concedida pelo Presidente. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a se realizaramanhã, dia 3/7/96. ás
15h35min. para dar prosseguimento á apreciação, em turno
único, do parecer sobre o Projeto de Lei ng 808/96 e as
emendas a ele apresentadas, determina a lavratura da ata e

encerra a reunião.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende - José Braga -

Aílton Vilela.
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
AS dezesseis horas e trinta minutos do aia dois ae julho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das

Comissões os Deputados Paulo Schettino. Bon i fácio Mourão e

Elbe Braridão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Paulo Schett,no.
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
Mourão Que proceda à leitura da ata da reunião anterior.

que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, a Presidência distribui á Deputada ElbeBrandão
os Projetos de Lei ngs 320/95 e 815/96. Passa-se á 2a Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Discutidos
e votados, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 320/95 e
815/96 (relatora: Deputada Elbe Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão - Geraldo

Rezende.
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ATA DA 479 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos co dia três óe julho de mil
novecentos e noventa e seis. comparecem na Sala das
Comissões OS Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Aliton Vilela e José Braga (substituindo os dois últimos.
respectivamente, aos Deputados Romeu Queiroz e Alencar da
Silveira Junior, por indicação das Lideranças do PSDB e ao
PDT). Havendo número regimental, a Presidência declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que
proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o
2Q Turno do Projeto ce Lei flQ 834/96. do Governador do
Estado, que altera a Lei ng 11.393, de 6/1/94, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências, e lhe acrescenta dispositivos. Para relatá-lo,
é designado o Deputado Geraldo Rezende. Com a palavra, o
relator emite parecer pela aprovação da matéria na forma ao
vencido rio 2g turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio - Romeu Queiroz
- Arnaldo Penna - João Leite - Djalma Diniz - Geraldo
Rezende - Paulo Piau.

ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

As 10h15min do dia 3/7/96, comparecem na Sala das Comissões
os Deputados Miguel Martini (substituindo ao Deputado
Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB), Arnaldo
Penna. Durval Ángelo e Elbe Brandão, membros da Comissão.
Estão presentes também os Deputados Romeu Queiroz, Jorge
Eduardo de Oliveira. Aílton Vilela, Marco Régis, Gilmar
Machado, Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior e José
Braga. Havendo número regimental o Presidente. Deputado
Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e solicita à
Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e a provada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente suspende a
reunião. As 12h30min, o Presidente, Deputado Arnaldo Penna,
declara reabertos os trabalhos, Com a presença dos Deputados
Âilton Vilela (substituindo ao Deputado Ajalmar Silva, por
indicação da Liderança do PSDB). Arnaldo Penna, Marcos
Helênio e Elbe Brandão, membros da Comissão, bem como os
Deputados Gilmar Machado e Romeu Queiroz. A seguir, o
Deputado Romeu Queiroz apresenta recuerimento solicitando a
inversão da oauta, ae forma aue o Projeto de Lei ng 647/96
seja o primeiro projeto da pauta a ser apreciado. Colocaao
em votação, é o requerimento aprovado.A seguir, o
Presidente indaga aos membros presentes se há necessidade de
se proceder à leitura do parecer sobre emendas apresentadas
em Plenário, durante discussão de lg turno, ao Pi- ng 647/96,
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tendo em vista a distribuição de avulsos do parecer na
reunião anterior. A relatora, Deputada Elbe Brandão,
solicita a palavra e faz leitura de novo parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação da Emenda ng 2 e da Emenda ng 3
na forma da Subemenda ng 1 e pela aprovação da Emenda ng 4
que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, o Presidente, verificando de plano a
inexistência de quórum para o prosseguimento da reunião,
agradece o comparecimento dos senhores deputados, convoca os
membros para a reunião de logo mais, às 14h30min. conforme
pauta anteriormente divulgada, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Romeu Queiroz - Bonifácio
Mourão - Glycon Terra Pinto - Paulo Piau.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia três de julho de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão,
Romeu Queiroz (substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva,
por indicação da Liderança do P505), Glycon Terra Pinto
(substituindo o Deputado Carlos Murta, por indicação da
Liderança do PPB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado
Jairo Ataide, por indicação da Licerança do PFL), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e que os Projetos de Lei ngs
647/96 e 498/95 foram retirados da pauta por já terem sido
apreciados em reuniões anteriores. Passa-se, então, à Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Presidente coloca em discussão o parecer do Deputado
Arnaldo Penna sobre o Projeto de Lei flQ 469/95, do qual
foram distribuidos avulsos e no qual o relator conclui pela
rejeição das Emendas ngs 2, 5, 6, 8 e 9 e do Substitutivo n
1, pela apresentação do Substitutivo ng 2 e pela
prejudicialidade das Emendas ns 1, 3, 4 e 7. Encerrada a
discussão do parecer, ele é colocado em votação e rejeitado.
A Presidência designa como novo relator o Deputado Romeu
Queiroz, que apresenta parecer mediante o qual conclui pela
rejeição do Substitutivo ng 1 e das Emendas flQS 2. 5, 6, 8 e
9, pela apresentação do Substitutivo nQ 2 e pela
prejudicial idade das Emendas nos 1, 3, 4 e 7. Após discutido
e votado, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Arnaldo
Penna, relator do Projeto de Lei flQ 829/96, emite parecer em
que conclui pela aprovação da matéria. Após discussão e
votação, o parecer é aprovado. Esgotada a matéria destinada
a esta fase, a Presidência passa à 22 Parte da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições q ue dispensam a
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apreciação do Plenário. Na ausência do relator do
Requerimento nQ 1.510/96. o Presidente o redistribui ao
Deputado Bonifácio Mourão, que opina pela aprovação oa
proposição. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para as reuniões a serem realizadas nos dias 3/7/96 e
4/7196. ás 20h30min e ás 9h15min, respectivamente, com a
finalidade de se apreciar parecer sobre emendas
eventualmente apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei flQ
813/96. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Bonifácio Mourão. Presidente - Maria Olivia - Elbe Brandão
- Simão Pedro Toleco,
ATA DA 48 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
AS quinze noras e tr.nta e cinco minutos do dia três de
julho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Geraldo Rezende e Marcos Helênio, membros da Comissão
supracitada. De acordo com o que dispõe art. 216, f l, do
Regimento Interno, comparecem os Deputados João Leite, pela
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; Paulo Piau,
pela Comissão de Agropecuária e Politica Rural; e Arnaldo
Penna, pela Comissão de Educação e Cultura (substituindo ao
Deputado José Bonifácio, por indicação da Liderança do
PSDB). Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado João Leite que proceda á leitura da ata, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A seguir,
a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer sobre o Projeto de Lei n.Q 808/96, que estabelece as
diretrizes para os orçamentos fiscal e ae investimento das
empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercido de 1997. do qual foi concedida vista ao Deputado
Marcos Helênio, na reunião anterior. Durante a discussão do
parecer, o Deputado Miguel Martini apresenta proposta de
emenda, e o Deputado Marcos Helênio solicita destaque para a
votação dos pareceres sobre as Emendas ngs 3, 4, 5, 14, 23 e
26, pedido que é deferido pelo Presidente. Submetido a
discussão e votação, é o parecer sobre o projeto e as
emendas aprovado com a emenda proposta pelo Presidente, que
recebe o ng 31. O relator, Concordando com a alteração
Sugerida, passa a emitir a nova redação do parecer, que
conclui pela aprovação do projeto, em turno único, com as
Emendas flQS 2, 10 e 27; com as subemendas que receberam o n
1 às Emendas ns 1. 7, 11. 13, 17 e 25; e com as Emendas ns
28 a 31, que apresenta. Colocada em votação, é a nova
redação do parecer aprovada e Subscrita pelos Deputados
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de julho de 1996.
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Miguel Martini, P r esidente - Toninho Zeiture - Eibe Brandão
- Marcos Helênio.
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As vinte horas e t

r
inta e cinco minutos do d

i
a -,-és cc iulho

de mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe Brandão. Maria
Olivia e Simão Pedro Toledo (suostituindo este ao Deputado
Arnaldo Penfla, por indicação da Liderança do PSDB). Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Boniácio Mourão,
declara aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão
que proceda à leitura da ata da reunião anterio, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Á seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer sobre as Emendas ngs 4 a 9. apresentadas em
Plenário, durante a discussão em lg Turno, ao Projeto de Lei
np 813/96 e suspende os trabalhos, por tempo indeterminado.
As 23 horas, o Presidente, Deputado Arnaldo Penna. registra
a inexistência regimental de quorum' para a reabertura dos
trabalhos e encerra a reunião.
Sala das Comissões. 4 de julho de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Gilmar Machado - Ailton Vilela
- Jorge Eduardo de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
No 808/96

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento
Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em atendimento ao mandamento constitucional contido no art.
68. II. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Carta Estadual, o Governador do Estado encaminhou a esta
Casa. por meio da Mensagem nQ 106/96. o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 1997. que recebeu o ng 808/96.
Publicado no dia 18/5/96, foi o projeto distribuidO à
Comissão ae Fiscalização Financeira e Orçamentária, em
consonância com o que dispõem o art. 160 da Constituição do
Estado e o art. 216 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa.
Em obediência ao rito regimental previsto no 2g do art.
216 daquele instrumento de procedimentos internos, foi
concedido prazo de 15 dias para apresentação de emendas.
Nesse periodo, foram recebidas 27 emendas, cuja análise é
parte deste parecer. Além dessas, apresentamos mais três
emencas e seis subemendas.
Durante a reunião,foi proposta emenda ao art. 6g do
projeto, a qual foi acatada pelo relator e resultou na
Emenda ng 31.
Em razão disso e em cumprimento ao disposto no lg do art.
138 do Regimento Interno, foi concedido prazo ao relator
para a elaboração de novo parecer.



216

Fundamentação
- Sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Com relação às diretrizes gerais para a administração
pública, ressaltamos, no art. 2g. a geração de superávit do
orçamento, a conta de recursos ordinários, suficiente para
atender ao serviço da divida, de forma a alcançar o
equilíbrio operacional no exercido de 1997.
Tomando por base os balanços gerais dos exercícios
financeiros de 1991 a 1995. encontraremos o seguinte quadro
sobre a evolução da execução orçamentária, a corta de
recursos Ordinários

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS ORDINÁRIOS

Em mil dólares
* - O Quadro da Execução Orçamentária Recursos Ordinários,
foi publicado na edição do"Diário do Legislativo" de
5/7/9&

Dessa forma, o déficit da execução orçamentária com
recursos ordinários saltou de US$2.410.000,00 em 1991 para
US$1.480.000.000,00 em 1995. O principal fator responsável
por esse desequilibrio orçamentário é o empenho da despesa
de pessoal sem dotação orçamentária para tal, contrariando a
norma do art. 161, II, da Constituição do Estado, q ue veda a
realização de despesa ou assunção de obrigação direta que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Esse
déficit, relativo ás despesas empenhadas e não pagas, compõe
parte da divida flutuante, ou divida de curto prazo do
Estado, que atingiu, no Balanço Geral de 1995, o montante de
US$ 1. 970. 000 . 000 , 00
Assim, o combate ao déficit público deve ser uma prioridade
do Governo, pois o desequilibrio entre a receita e a despesa
é uma enfermidade crônica para o Estado.
O atual quadro de estabilização macroeconômico, com índices
inflacionários mensais próximos de zero, possibilitou a
revitalização das leis programáticas como peças de
planejamento. Desse modo, o art. 4Q do projeto em comento
dispõe Que os valores das receitas e das des pesas contidos
na lei orçamentária anual, expressos em preços correntes,
não conterão nenhum fator de correção monetária cecorrente
de variação inflacionária.
Outro fato relevante é a proposta em questão estabelecer
que as des pesas com pessoal e encargos previdendiários
deverão respeitar a Lei Complementar ng 82, de 27/3/95, Que
disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público.
No quadro a seguir, demonstramos o com portamento dessa
natureza de despesa em relação à receita corrente liquida co
Estado.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1996
(critério com provisão do 13o salário)

* - O Quadro de referido Demonstrativo foi publicado na
edição do "Diário do Legislativo' de 5/7/96.
Fonte: Superintendência Central oe Contadoria Geral
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Aplicando-se o limite da Lei Rita Camata, o percentual
máximo de gastos com oessoal para 1996 é de 72.39%. Já no
exercido de 1998. esse item não poderá ultrapassar 60%.
Porém, confo rme demonstrado, a participação da despesa com
pessoal acumulada até abril deste exercido financeiro é ae
81,49% da receita corrente liquida, computando-se a provisão
do 13g salário.
Ressaltamos ainda o fato da crescente evolução da despesa
com inativos. A fim de se ter uma noção de sua
representatividade, demonstraremos, no quadro a seguir, as
despesas com a folha de pagamento dos inativos do Estado.

Evolução da Despesa com a Folha de Pagamento dos Inativos
do Estado

- O Quadro ca Evolução da Des pesa com a Folha de
Pagamento dos Inativos do Estado foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo de 5/7/96.
Fonte: Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

ACmi n i st ração
Dos. Este quadro não inclui a despesa com pensionistas, que
é contabilizada no IPSEMG.
Tomando por base a moeda americana, houve um incremento no
pagamento dos servidores inativos cia ordem de 310% entre
novembro de 1991 e novembro de 1995, tendo, no mesmo
periodo, o número de inativos aumentado em 27,7%. Com o
aumento da expectativa de vida das pessoas, esses
percentuais tendem a aumentar.
Dessa maneira, o Governo deverá desenvolver grande esforço
para superar a problemática da despesa com pessoal,
direcionando ações para promover a reforma administrativa e
o aumento da arrecadação por meio do combate à sonegação.
Urge também uma reforma fiscal e tributária que permita a

r eso l ução da crise fiscal-finance ir a que vem afetando o

Estado.
O art. 21 traz importante inovação. Em seu "caDut"

condiciona a programação de gastos aos recursos diretamente
arrecaaaoos pelos órgãos e entidades que integram o
orçamento fiscal á análise cia Junta de Programação
Orçamentária e Financeira. Em seu parágrafo, obriga esses
órgãos e entidades a informarem mensalmente à Junta sobre a
disponibilidade financeira aos recursos diretamente
arrecadados. Dessa forma, o Estado passa a ter maior
controle sobre suas receitas, possibilitando uma otimização
da aplicação dos recursos e maior eficiência no combate ao
déficit público.
O art. 26 transferiu para a lei orçamentária de 1997 o
detalhamento das ações governamentais. Nesse sentido, a LDO
deixa de atender uma de suas principais atribuições
constitucionais, ou seja, a exigência de metas físicas e
prioridades do Governo. Logo, deixa também de servir como
elo de ligação entre o PPAG e o orçamento anual.
II - Parecer sobre as emendas:
11.1 - Emendas com parecer favorável:
A Emenda ng 2 propõe a introdução de um demonstrativo na
lei orçamentária soore a receita orçamentária corrente
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ordinária do Estado. Tal determinação é oportuna no sentido
de definir o conceito dessa modalidade de receita prevista
na norma do art. 212 da Constituição Estadual. Somos pela
aprovação da emenda.
A Emenda ng 10 visa a introduzir, na lei orçamentária,
demonstrativo da previsão de arrecadação do ICMS por setores
económicos. Como esse imposto é a principal fonte de
recursos do Estado, representando cerca de 95% aa receita
tributária, consideramos de grande importância seu
desdobramento, a fim de se avaliar melhor a participação de
cada segmento da economia. Somos pela sua aprovação.
A Emenda flQ 27 prevê a destinação Ce recursos para a

realização de assentamento de trabalhadores rurais sem
terra. Esses recursos são normalmente consignados na
RURALMINAS. Somos pela sua aprovação.
As Emendas ngs 1. 7, 11. 13, 17 e 25 recebem parecer pela

aprovação na forma de subemendas, Que receberam o ng 1.
11.2 - Emendas com parecer pela rejeição:
A Emenda nQ 3 almeja a execução uniforme da lei

orçamentária anual, de forma Que nenhum subprograma tenha
execução acumulada, no bimestre, superior a 30% da média
acumulada dos demais programas de Cada Poder.
A emenda tem a preocupação legitima de assegurar a execução

orçamentaria em consonância com os objetivos determinados na
lei do plano anual. Tal procedimento, contudo, conflitua com
a execução dos programas prioritários relacionados às áreas
de saúde, educação, transporte e Outros, muitos deles com
transferências de recursos da União ou de financiamentos
externos, Que não podem ser realizados da mesma maneira que
os demais programas e subprogramas do orçamento anual.
Ademais, alguns órgãos do Estado necessitam acumular cotas
trimestrais para realizarem despesas de capitàl mais
significativas, inviabilizando a vinculação proposta. Somos
Pela sua rejeição.
A Emenda flQ 4 propõe que a estimativa das receitas seja
elaborada por instituição de notória especialização. Tal
comando não é necessário pelo fato de que a atual
estabilização da economia contribui para um elevado grau de
precisão e também porque a equipe do Governo detém a notória
especialização. Somos pela rejeição da emenda.
A Emenda ng 5 pretende que cada Deputaco tenha acesso
automático e imediato à totalidade das informações
constantes no SIAFI.
Uma vez que estão em tramitação nesta Casa dois projetos de

autoria ao Deputado Miguel Martini a respeito desse acesso a
i nformações, julgamos inoportuno o tratamento dessa matéria
na LDO. Somos pela rejeição da emenda.
A Emenda nQ 6 objetiva incluir dois demonstrativos na lei

orçamentária. O primeiro relativo às obras realizadas nas
regiões administrativas do Estado. O segundo referente a
recursos aplicados em diversos programasindicados. Quanto
ao segundo, a lei do plano anual já contempla essas
i nformações. Quanto ao primeiro, tal procedimento será mais
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bem aprecaco após a instalação das regiões administrativas.
Somos pela sua rejeição.
A Emenda n 8 prevê a identificação dos investimentos por
regiões administrativas, bem como a utilização proporcional
de recursos na execução de obras. Como comentado no
parágrafo anterior, a primeira parte da emenda será mais bem
analisada após a implantação das regiões administrativas.
Quanto ã segunda parte, o procedimento proposto estimula a
criação de janelas' no orçamento, podendo resultar num
incremento de obras inacabadas. Somos pela sua rejeição.
A Emenda flQ 9 pretende retirar do art. 19 a exigência da
prestação de contas relativa a convénio em execução, para
fins de transferência de recursos a municípios. Tal medida,
porém, não é conveniente, uma vez que em determinados
convênios é solicitada a prestação de contas em parcelas.
Esse controle concomitante não traz empecilhos à execução do
convénio, pois, conforme dispõe o i Sg do diSpOSitivo
citado, somente é vedada a transferência de recursos a
municípios constantes no Cadastro de Inadimplentes do

Estado. Logo, a libe r ação de uma parcela não fica
condicionada ã aprovação da prestação de contas das
anteriores, mas sim á entrega dessas prestações. Assim.
somos pela rejeição da emenda.
A Emenda ng 12 intenta dispensar da contrapartida, exigida

em convênios com o Estado, os municípios cuja quota do Fundo
de Participação dos Municípios seja o triplo da parcela que
lhes é devida do ICMS. Esse comando não é desejável porque
os novos critérios, previstos na Lei ng 12.040. de 29/12/95,
estabelecem uma melhor distribuição da parcela de receita do
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municipios.
Assim, os municípios mais pobres do Estado tiveram uma
significativa melhora de suas quotas-partes do ICMS.
tornando inadequada a p roporção proposta nessa emenda. Somos

pela Sua rejeição.
A Emenda flQ 14 tenciona estabelecer novos critérios para a
política de pessoal do Estado. Este relator concorda com o
mérito da emenda, pois há necessidade ce os servidores
públicos estaduais terem melhores condições de vida e melhor
servirem à população.
Salientamos, porém, que o problema tem implicações
profundas. Inicialmente, questionamos a escassez de recursos
Que tal procedimento poderia acarretar a outras áreas também
extremamente carentes. Ademais, ressaltamos que é necessário
atentar para o disposto na Lei Complementar Federal nQ 82.
de 27/3/95, que limita o gasto com pessoal a 60% da receita
corrente líquida.
Dessa forma, urge que se viabilize um significativo aumento
das receitas correntes do Governo Estadual, única maneira
realmente eficaz e definitiva de se sanar o problema
salarial do servidor público. Somos pela rejeição da Emenda
flQ 14.
A Emenda nQ 15 pretende incluir entre as diretrizes
orçamentárias para o exercido de 1997 as propostas
relativas ao servidor público. A emenda é vaga, não havendo
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definição de quais são essas propostas. Somos pela rejeição
da Emenda ng 15.

A Emenda ng 18 introduz no texto do art. 32 do projeto a
Possibilidade de comissão da Assembléia Legislativa
solicitar do Poder Executivo informações relativas às
categorias de programação que justifiquem os valores orçados
e evidenciem a ação de governo. Contudo, o Regimento Interno
desta Casa, em seu art. 101. VIII, não atribui competência a
comissão para encaminhar diretamente cedido escrito de
informação a autoridades estaduais, devendo este ser
encaminhado por meio da Mesa. Assim, somos pela rejeição da
emenda nQ 18.
A Emenda ng 19 almeja que a mensagem do projeto de lei

orçamentária explicite as hipóteses inflacionárias previstas
para o 2g semestre de 1996 e para o exercicio financeiro de
1997. Essa proposição, no entanto. conflita com a norma ao
parágrafo único do art. 4g da proposição em análise, na
medida em que esse dispositivo não prevê nenhum fator de
correção decorrente de variação inflacionária. Somos pela
rejeição da Emenda ng 19.
A Emenda nQ 20 estabelece o mês de junho de 1996 como

parâmetro para a fixação de preços das propostas parciais
referentes à lei orçamentária para 1997. Entendemos, porém,
que o atual quadro de estabilização macroeconômico permite
que se faça a previsão de receitas e a fixação de despesas
em preços correntes de 1996. Somos pela rejeição da Emenda
ng 20.
A Emenda flQ 21 propõe a publicação e a inclusão de
demonstrativo, na lei orçamentária, dos débitos da
administração direta e indireta, com discriminação dos 200
maiores fornecedores e prestadores de serviços,
ex p licitando-se os respectivos valores. Tal emenda conflita
com o princípio da exclusividade do orçamento, que não pode
conter disposição estranha à previsão da receita e à fixação
da despesa. Somos pela rejeição da Emenda np 21.
A Emenda ng 22 tenciona proibir ao Poder Executivo o

comprometimento de mais de um milésimo da receita prevista
no orçamento em propaganda e publicidade legal.
Inicialmente, observaríamos cue os gastos com publicidade

costumam ser criticados pela população, muitas vezes,
injustamente. Inúmeras são as ações de governo cuja
publicidade é essencial para se obter sucesso. Analisemos,
por exemplo, o caso da prevenção de acidentes de trânsito.
Talvez seja uma campanha publicitária muito mais eficaz ao
que a contratação de novos funcionários ou a compra de
eq ui pamentos. O mesmo argumento pode ser utilizado no caso
de ocorrer alguma catástrofe ou epidemia. A
imp revisibilidade desses fatos demonstra a dificuldade de os
gastos com propaganda serem limitados "a priori. Somos pela
rejeição da Emenda ng 22.
A Emenda ng 23 pretende suprimir a vedação de emendas à lei

orçamentária que venham a deduzir dotações de obras
previstas e não concluídas. Esse procedimento seria
contrário á Política de planejamento. tendenciando a
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incrementar a não-conclusão de obras já iniciadas. Somos
pela rejeição da emenda no 23.
A Emenda no 24 propõe que sejam identificadas, em rubrica

especifica, as despesas com contratos ce locação cie mão-de-

obra e consultoria em geral.
A classificação orçamentária de receita e despesa, em suas
discriminações aplicáveis à administração estadual, já

especifica rubricas próprias para locação de serviços

técnicos especializados, que incluem serviços de
consultoria, de computação , de desenho, etc., como também
identifica em rubrica específica a locação de serviços de
conservação, limpeza e apoio administrativo. Dessa forma, as

despesas com contratos de locação de mão-de-obra e

consultoria em geral estão englobadas nessas rubricas, não
se justificando entrar em maior detalhamento, que
acarretaria aeseq'..ilíbrio na urlifOrrTrzaçãO da linguagem

orçamentária que abrange todo o setor piiiblico, articulando
os planos e os orçamentos, a fim de atender a todos os
níveis de Governo. Além do mais, esse maior detalhamento
proposto serviria de precedente para se abrirem novas
rubricas especificas de despesa. que acabariam tornando a
elaboração da proposta orçamentária demasiadamente complexa.
Somos pela rejeição da Emenda no 24.
A Emenda no 26 pretende destinar recursos para o Programa
de Garantia de Renda Mínima para Famílias com Filhos em

S i tuação de Risco. Entretanto, o programa deve ser
primeiramente criado por lei, para depois serem destinadas
dotações para ele, pois a lei orçamentária não pode prever
recursos para programas inexistentes. Somos pela rejeição da

Emenda nQ 26.
11.3 - Emendas com parecer pela prejudicial idade:

A Emenda ng 16 visa a priorizar, na lei orçamentária, as
propostas de natureza orçamentária selecionadas em
audiências púolicas regionais. Tal propósito ficou melhor
assegurado na forma da Subemenda nQ 1 á Emenda nQ 1, que

apres'tamos neste parecer. Somos pela prejudicial idade cia

Emeno ng 16.
11.4 - Emendas do relator:
No intuito cie aprimorar o projeto, apresentamos as Emendas
nQs 28 a 31.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação cio Projeto de
Lei no 808/96 com as Emendas nos 2, 10 e 27; com as

Subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 1, 7, 11. 13.

17 e 25: e com as Emendas ns 28 a 31, propostas por este
relator, redigidas a seguir; pela rejeição das Emendas nos 3

a 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18 a 24 e 26 e pela prejudicial idade

da Emenda no 16.
EMENDA NQ 28

Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - A programação ce gastos para 1997 dos recursos

diretamente arrecadados, bem como dos demais recursos
vinculados, dos órgãos e das entidades cio Poder Executivo,
aue integram o o'çamento fiscal. previamente á sua inclusão



222

na proposta orçamentária, deverá ser submetida à Junta de
Programação Orçamentária e Financeira, em prazo por ela
fixado.

Parágrafo único - Para o exercido de 1997, os ó rgãos e as
entidades do Poder Executivo que tenham em sua programação
recursos diretamente arrecadados deverão informar.
mensalmente, á Junta de Programação Orçamentária e
Financeira sobre a disponibilidade financeira desses
recursos.".

EMENDA No 29
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
Art. 26 - A definição das ações dos órgãos que compõem os

Poderes Legislativo. Judiciário e Executivo, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, considerados os principios
de independência e harmonia entre eles, integrará a lei
orçamentária para 1997.

EMENDA NQ 30
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 - As despesas para o exercido de 1997 dos Poderes

Legislativo  Judiciário edo Ministério Público realizadas
á conta do Tesouro Estadual serão fixadas nos seguintes
montantes, definidos pela Comissão de Compatibilização e
Acompanhamento Orçamentário na reunião do dia 27/6/96:

- para a Assembléia Legislativa: R$205.000.000,00
(duzentos e cinco milhões de reais) para as despesas de
pessoal e R$54.791.378,00 (cinqüenta e quatro milhões
setecentos e noventa e um mil trezentos e setenta e oito
reais) para as demais despesas correntes e para as despesas
de capital;

II - para o Tribunal de Contas: R$81.500.00000 (oitenta e
um milhões e quinhentos mil reais) para as despesas de
pessoal e R$9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil
reais) para as demais despesas correntes e para as despesas
de capital:

III - para o Tribunal de Justiça: R$365.867.643,00
(trezentos e sessenta e cinco milhões oitocentos e sessenta
e sete mil seiscentos e Quarenta e três reais) para as
despesas oe pessoal e R$42.131,000,o0 (quarenta e dois
milhões cento e trinta e um mil reais) para as demais
despesas correntes e para as despesas de capital
IV - para o Tribunal de Alçada: R$34.000.000,00 (trinta e

quatro milhões de reais) para as despesas de pessoal e
R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais)
para as demais despesas Correntes e para as despesas de
capital

V - para o Tribunal de Justiça Militar: R$6.300.000,QO
(seis milhões e t rezentos mil reais) para as despesas de
pessoal e R$400.000,00 (Quatrocentos mi'j reais) para as
demais despesas correntes e para as desQesas de capital:
VI - para o Ministério Público: R$130.000,0,OO (cento e
trinta milhões de reais) para as despesas de pessoal e
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para as demais
despesas correntes e para as despesas de capital
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Parágrafo único - As cespesas para o exercicio de 1997 dos

órgãos e das entidades do Poder Executivo que integram o
orçamento fiscal realizadas á conta do Tesouro Estadual não
poderão exceder ao montante definido para 1996 pela Junta de
Programação Orçamentária e Financeira."

EMENDA NQ 31

Dê-se ao "caput" do art. 6Q a seguinte redação:
"Art. 6 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do

Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, para
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão enviadas a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até
o dia 12 de agosto de 1996.".

SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 1

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação
"Art. 15 - Serão incluídas no projeto de lei orçamentária

as propostas de natureza orçamentária priorizadas nas
audiências públicas regionais promovidas pelos três Poderes
do Estado no exercício de 1995. observadas as cisoosições
desta lei, do P lano Mineiro de Desenvo l vi mento Integrado e
do Plano Plurianual de Ação Governamental e adaptando-se as
propostas. no que for necessário, as políticas estabelecidas
para cada área do Governo.

l Q - Os recursos previstos na lei orçamentária para
atendimento a propostas priorizadas em audiências públicas
regionais promovidas pelos Poderes do Estado não serão
inferiores a R$38.000.000.00 (trinta e oito milhões de
reais).

2 - As propostas a que se refere este artigo serão
identificadas no demonstrativo de que trata o inciso VI do

art. gQ desta lei..
SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 7

Dê-se ao 2Q do art. 19 a seguinte redação:

"Art. 19 - ......................
z 2Q - A exigência ce contrapart i da fixada no £ l deste
artigo não se aplica às transferências destinadas à
cobertura de gastos com ensino fundamental, com saúde e com

as ações realizadas nas áreas identificadas como

prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.".
SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA No 11

Dê-se ao inciso 1 do i l Q do art. 19 a seguinte redação:

"Art. 19 - .....................

lQ- .........
1 - 20% (vinte por cento) para os municípios pertencentes

ás Regiões Administrativas do Norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha. do Vale do Mucurie do Vale do Rio Doce.".

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 13

Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o

título de Reserva de Contingência não serão inferiores a
0.5% (cinco décimos por cento) da receita orçamentária total
estimada para 1997.".

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 17
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
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'Art. 2g - Constituem diretrizes gerais para a
administração pública estadual

- gerar superávit primário com receita corrente ordinária
suficiente para atender ao serviço cia divida, cie forma a
alcançar o equilíbrio operacional no exercício de 1997;
II - dar precedência na alocação de recursos no orçamento

para 1997. no âmbito do Poder Executivo, aos Programas
Estruturantes e Prioritários, detalhados no Plano Plurianual
de Ação Governamental e no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado, respeitado o equilíbrio operacional a que se
refere o inciso anterior;
III - atender á população de baixa renca mediante a

ampliação de seu acesso aos serviços sociais básicos e o
apoio e a implementação ae programas que concorram para
maiores oportunidades cie emprego, geração de renda e
segurança alimentar, inclusive em parceria com os Governos
Federal e Municipais e com o setor privado;
IV - combater os desequilíbrios regionais mediante projetos

específicos de aproveitamento das potencialidades de cada
região;

V - democratizar as decisões governamentais, por meio da
descentralização administrativa, do apoio ás iniciativas de
organização regional, da participação direta da população,
prioritariamente por meio das audiências públicas regionais,
e da divulgação e da disponibilização das informações de
acompanhamento da ação governamental
Parágrafo único - Para efeito do inciso 1 deste artigo,

considera-se superávit primário o excedente resultante da
diferença entre as receitas correntes ordinárias e as
despesas realizadas com recursos ordinários, excetuando-se
aquelas referentes ao serviço da divida.

SUBEMENDA P4Q 1 À EMENDA No 25
Dê-se ao ig do art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18- ...................................

l Q - E vedada a destinação de recursos de qualquer
es pécie para sindicatos de servidores públicos, associações
ou Clubes de servidores públicos ou entidades congéneres,
excetuadas a destinação de recursos que tenha sido objeto de
autorização legal e a que beneficie creches e escolas de
atendimento pré-escolar.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Paulo
Piau - Marcos Helénio - Arnaldo Penna - Geraldo Rezende -
João Leite.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 674/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria co Deputado
Aalmar Silva, pretende tornar obrigatória a utilização, nos
ônibus de linhas intermunicipais, de instrumento que permita
aos passageiros a v i sualização da velocidade do veículo.
Publicado em 7/3/96, foi o projeto apreciado pela Comissão
de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua
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injuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Esse
parecer, entretanto, foi rejeitado pelo Plenário desta Casa
Legislativa.
Por seu turno, a Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação da proposta que vem, agora, a esta Comissão,
por força de requerimento de autoria do Deputado Marcos
Helênio, devidamente aprovado em Plenário.

Fundamentação
Os serviços de transporte coletivo intermunicipal têm sido
prestados no Estado de Minas Gerais por empresas privadas.
mediante concessão, nos termos da legislação especifica-.
Sobesse aspecto, as empresas detentoras dos direitos
relativos à concessão devem ser obedientes aos princpios
aue estão a nortear as atividades públicas, não obstante
aqueles constantes do chamado Código de Defesa do
Consumidor.
Nessa linha. o CDC inclui entre os direitos básicos do
consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral, conforme previsto no art. 6g, X. Co
referido diploma legal.
A utilização de instrumentos Que permitam maior controle da
velocidade dos ve i culos destinados ao transporte coletivo
intermunicipal, como pretendido no caso em tela, é medida
aue vai ao encontro dos interesses de todos aqueles que se
preocupam com a adequação e a segurança aos serviços dessa
natureza.
Entendemos, portanto, pertinente a aprovação ao projeto sob

comento, que se compatibiliza, entre outros, com o preceito
constante Co art. 22 da lei consumeirista, que assegura a
obrigatoriedade do fornecimento de serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais. continuos, por
parte aos órgãos públicos, diretamente ou por meio de suas
empresas concessionárias e permissionárias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 674/96.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Marcos Helêrlio. Presidente - Gl Pereira, relato r - Antônio

Andrade.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 741/96
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Durval Angelo,

objetiva criar a Ouvidoria de Policia do Estado de Minas
Gerais.
Publicada em 13/4/96. foi a matéria distribuida às
comissões competentes para receber parecer, passando a
tramitar em regime de urgência por iniciativa, aprovada em
Plenário, de seu próprio autor.
Deve o projeto, agora, ser apreciado por esta Comissão, por
solicitação do Deputado Marcos Helênio, formulada em
requerimento aprovado pelo Plenário desta Casa Legislativa.

Fundamentação
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Deve-se observar, em principio, que a segurança pública é
dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, por
força de preceito constante na Constituição da República.
Diante dessa norma constitucional, não há como conceber uma
política de segurança pública incompatível com os anseios e
as expectativas da comunidade.
O projeto em comento pretende criar mecanismos que
efetivamente assegurem ao cidadão mineiro maior Participação
no controle das atividades desenvolvidas pelas policias
civil e militar. Para tanto, possibilitará não só a
efetiva fiscalização dos atos praticados pelos servidores
ligados à segurança pública, como também a transparência na
apuração de quaisquer arbitrariedades por eles cometidas.
Resta, outrossim, a certeza de que a instituição da

Ouvidoria de Polícia contribuirá sobremaneira para o melhor
ajustamento do aparelho policial aos interesses maiores aa
administração pública, podendo tal medida ser considerada um
avanço nas relações entre o Estado e a população.

Conclusão
Em face cio exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 741/96 na forma do Substitutivo ng 1. da Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Marcos Helnio, Presidente - Antônio Andrade, relator - Gil

Pereira.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 778/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

A proposição em tela, desarguivada a pedido do Deputado
Miguel Martini, pretende regulamentar a disposição constante
no art. 40, f 4Q, da Constituição mineira, relativamente às
reclamações referentes ã prestação cie serviços por parte de
órgãos e entidades da administração pública estadual.
A Comissão de Constituição e .Justiça Concluiu pela

j uridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto com as Emendas flQS 1 a 3. Foi a matéria também
aprovada pela Comissão de Administração Pública, que
entendeu pertinente a formulação das emendas anteriormente
citadas.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber
parecer, tendo em vista requerimento do Deputado Marcos
Helênio, devidamente aprovado em Plenário.

Fundamentação
A Constituição mineira, em que pese a ter sido promulgada
em 1989, ainda demanda a edição de normas complementares
para que muitas das suas disposições tenham plena eficácia,
exatamente como ocorre no caso em tela.
A proposição sob comento tem o propõsito de preencher essa
lacuna e ajusta-se plenamente aos principias q ue norteiam as
relações de consumo, notadamente aqueles constantes no
Cóaigo de Defesa do Consumidor.

Ocserva-se que o projeto foi bastante aprimorado quando cia
sua apreciação pelas comissões a que foi distribuído,
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carecendo, contudo, de pequeno ajuste para adequar-se aos
termos da Lei Federal ng 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre
o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços
Públicos.
Com efeito, o referido ordenamento legal, erigido à
categoria de norma geral sobre a matéria, ao dispor em seu
art. 29, VII, sobre as incumbências do poder concedente.
assegura aos usuários o direito de resposta acerca das
reclamações no prazo de 30 dias.
Entendemos, outrossim, oportuna a aprovação do projeto com

a Subemenda ng 1 à Emenda ng 2, a seguir redigida, que visa
apenas a ajustar a proposta aos termos da norma federal

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 778 com as Emendas flQS 1, 2, esta na forma da
Subemenda ng 1, e 3. da Comissão õe Cons:ituição e Justiça

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA No 3
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2 - Ficam origaaos os orqãos e as entidades de que

trata o artigo anterior a responder, por escrito, no prazo

de 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, as
reclamações fundamentadas de usuários devidamente

identificados.
Parágrafo único - A resposta à reclamação deverá apresentar

os motivos que justificam a situação reclamada e indicar, se
for o caso, as providências a serem adotadas.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Gil Pereira, relator - Antônio

Andrade
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 788/96
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Raul Lima
Neto, tem corno objetivo instituir a obrigatoriedade da
implantação de senha para acesso dos usuários dos serviços
telefónicos de prefixo 900.

Pu p licado em 9/5/96. foi a proposição distribuida às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, seneo que a primeira emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Agora, em razão de requerimento aprovado em Plenário, de
autoria do Deputado Marcos Helênio, veio o projeto a esta
Comissão para receber parecer de mérito.

Fundamentação
A matéria em foco é polêmica e tem sido motivo de calorosos
debates, seja no âmbito desta Casa ou em qualquer outro
lugar onde o assunto é discutido, como no Poder Judiciário,
nos órgãos de defesa do consumidor etc.
Para exemplificar a assertiva acima. entendemos Oportuno
refletir acerca de recente decisão judicial proferida pelo
Sr. Sebastião Pereira de Souza. titular da 25a. Vara Cível
desta Capital, da oual colhemos a seguinte parte:
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"Equivoca-se a requerida Quando entende que o contrato que
fez com a TELEMIG obriga aos usuários. Aquele contrato
vincula somente as partes que dele participaram, cabendo á
TELEMIG fornecer os elementos técnicos à prestação de
serviços da requerida a quem deles Quiser se utilizar,
inclusive pagando por eles na fatura da concessionária e à
requerida a prestação de serviços com quem contratar. A
concessionária TELEMIG não tem mandato dos seus usuários
para contratar em nome deles. Por outro lado, o usuário do
sistema de telefonia da TELEMIG contrata com aquela
concessionária serviços de comunicação especificos em sede
urbana, interurbana e internacional, além daqueles serviços
inerentes à comunicação e à comodidade colocados a
disposição do usufio. De sorte que toda vez que se
veicularem serviços de terceiros pelo sistema de telefonia
estranhos àqueles específicos da TELEMIG, tais como as BBs
da internet, dos bancos de dados por computador, cuja
comutação é feita por telefone, e dos chamados serviços 900,
há de haver um contrato especifico com cada usuário, não
bastando a simples ativação no sistema para ser implementado
com o uso, obrigando o usuário.". Encerra aquele Magistrado:
'0 serviço fornecido pela requerida através do terminal da
autora fere frontalmente o artigo 39, inciso 111, do Código
de Defesa do Consumidor e não obriga à requerente ao
pagamento.

Vem se consolidando na jurisprudência o entendimento de que
as empresas telefônicas não podem impingir aos assinantes de
linhas telefônicas cobrança por serviços de terceiros sem
sua prévia e formal autorização.
E cediço que esses serviços têm causado inquestionáveis
transtornos a muitas farnilias que se vêem ameaçadas com a
perda da linha telefônica em razão da im possibilidade de
quitar a conta mensal carregada com ligações do serviço oe
prefixo 900.

Avaliando o caso em tela à luz da legislação de proteção ao
Consumidor, o Poder Judiciário tem entendido que se aplica à
espécie o art. 39, III da Lei ng 8.078. de 1990. que assim
expressa:

"Art. 39 - E vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
entre outras práticas abusivas: (Redação dada ao caput pela
Lei nQ 8.884. de 11/6/94).

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação
prévia, qualquer produto, ou fornecer Qual quer servico;'.
(grifo nosso)

o que se pretende através do projeto de lei em estudo é
fornecer ao Consumidor um instrumento legal capaz de limitar
os abusos que vêm sendo praticados na prestação de um
serviço polêmico e de q ualidade duvidosa.
o Substitutivo ng 1,	apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, aprimora sobremaneira o texto
original, razão pela qual entendemos por bem acolher tais
alterações.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 788/96 na forma do Substitutivo
nQ 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Gil Pereira, relator - Antônio

Andrade.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 813/96
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública, de

Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem ng 107/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que
institui contribuição para complementar o custeio das
aposentadorias do servidor público estadual.
Nos termos do art. 83, XX. c/c 05 arts. 186 e 187 do
Regimento Interno, foi o projeto distribuído ás comissões
competentes para receber parecer.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucional idade e pela
legalidade da matéria e apresentou as Emendas ngs 1 e 2.
Agora, cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito

do projeto.
Fundamentação

Pretende-se, no projeto de lei em exame, instituir
contribuição previdenciária destinada ao custeio de
aposentadoria dos servidores públicos estaduais.
Com a perda da capacidade do Estado de arcar com a
aposentadoria de seus servidores, tornou-se inevitável a
busca de recursos para a continuidade do pagamento dessas
aposentadorias.
E notória a crise financeira por que passa o nosso Estado,
e a necessidade de serem adotadas medidas que possam
contribuir para o equilíbrio das finanças públicas e fato
consumado.
Nos termos da legislação estadual mineira ora em vigor, as
contribuições atualmente cobradas dos servidores não se
destinam ao custeio, ainda que parcial, de aposentadorias.
Disso decorre a necessidade de se instituir uma nova
contribuição, que, voltada para um objetivo determinado,
passará a integrar o orçamento do Estado.
Vê-se, pois, que motivos de interesse público já indicam a
conveniência e a oportunidade da medida ora proposta.
Apresentamos, nesta ocasião, o Substitutivo ng 1, que
procura aprimorar a proposição, de forma a se criar, no
âmbito do Estado, uma legislação homogênea, tal como deve
ser a que regula esta matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 813/96 na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentamos, e pela orejudicialidade das Emendas ns 1 e 2,
da Comissão de Constituição e Justiça.
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SUBSTITUTIVO No 1
Institui contribuição previdenciãria para custeio parcial
de aposentadoria de servidores públicos e dá outras
prov dénc ias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída contribuição de natureza
compulsória destinada ao custeio parcial dos proventos de
aposentadoria de servidores públicos do Poder Executivo e do
Tribunal de Contas, nos termos desta lei.
Art. 2g - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da

contribuição de que trata esta lei
1 - os servidores civis da administração direta e das

autarquias e das fundações do Poder Executivo;
II - os servidores militares;
III - os servidores, os Auditores e os Conselheiros do

Tribunal de Contas;
IV - os servidores inativos, civis e militares, da

administração direta e das autarquias e das fundações do
Poder Executivo;
V - os servidores, os Auditores e os Conselheiros inativos

do Tribunal de Contas.
Parágrafo único - Incluem-se no disposto no 'ca put' deste

artigo os ocupantes de cargos de provimento em comissão e
recrutamento amplo e os detentores de função pública do
Poder Executivo e do Tribunal de Contas, assim como os
designados ou contratados, nos termos dos arts. 10 e 11 da
Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 3g - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3,5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria dos Sujeitos
Passivos, incluídas as vantagens de natureza pessoal e as de
caráter permanente.

lg - A contribuição será descontada em folha de
pagamento, incidindo sobre os proventos de aposentadoria,
sobre a remuneração mensal bruta e sobre a gratificação
natalina, excluídas a parcela de que trata o inciso XVII.
art. 7Q. da Constituição da Reública e as parcelas
1 ndni zatór ias.
jA 2 - Caberá ao regulamento a definição cos meios e da
forma para a efetivação da cobrança da contribuição e para
as demais ações administrativas necessárias ao cumprimento
desta lei.
Art. 4Q - O servidor afastado de suas funções sem ônus para

o Poder Executivo e para o Tribunal de Contas fica obrigado.
na hipótese de aposentadoria em cargo de quaisquer de seus
Quadros de Pessoal, ao recolhimento da contribuição de que
trata esta lei, relativamente ao período em que tenha se
afastado, considerado, como base de cálculo, o valor da
remuneração do cargo efetivo ou a função pública ocupados na
época do afastamento.
Art. Sg - A contribuição devida pelos sujeitos passivos
mencionados no parágrafo único do art. ig desta lei
constituirá reserva destinada à compensação financeira a que
se refere o 2g do art. 202 da Constituição ca República.
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Parágrafo único - Não será, a qualquer titulo, devida ao
servidor a devolução de parcelas de contribuição
efetivamente recolhidas.
Art. 6Q - A receita decorrente da aplicação desta lei fica

vinculada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria
dos servidores por ela abrangidos e à constituição da
reserva técnica a que se refere o ca put" do art. Sg.
Parágrafo único - A contribuição devida pelos sujeitos
passivos a que se referem os incisos 1 a V do art. l
destina-se exclusivamente ao custeio parcial de proventos de
aposentadoria e será consignada em dotações especificas do
orçamento do Estado.
Art. 7g - O Poder Executivo procederá à realização de
cálculos atuariais para a fixação da contribuição devida
pelo Estado e pelos servidores, inclusive para a

constituição da 
reserva técnica, como subsidio para a

criação de fundo especifico, a ser instituído em lei.
Parágrafo único - Até a constituição do fundo de que trata
este artigo, será mantido o atual sistema de custeio de
aposentadoria.
Art. 8g - O Poder Executivo regulamentará esta lei, nos
termos do 2g do art. 3Q, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 9g - Esta le entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos 120 (cento e vinte) dias
após o primeiro dia útil do mês subsequente ao de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe

Brandão.
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
Encaminhado a esta Casa pela Mensagem ng 107/96, o projeto
de lei em epigrafe, do Governador do Estado. institui
contribuição para complementar o custeio das aposentadorias
do servidor público estadual.
A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de
Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, e apresentou as Emendas

nQS 1 e 2.
Apreciado o projeto pela Comissão de Administração Pública,
que apresentou o Substitutivo nQ 1, cabe a esta Comissão
emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação
A previdência social integra, com a saúde e a assistência
social, a seguridade social
Tendo surgido como forma de amparar o indivíduo em suas
necessidades. a previdência, no Brasil, de forma geral, está
sujeita a um mecanismo de contraprestação pecuniária por
parte dos usuários, o qual sofreu mudanças referentes tanto
aos órgãos arrecadadores quanto à aliquOta de arrecadação.
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O termo previdência se refere, em sentido mais amplo, a
todos os benefícios que possam ser concedidos aos
contribuintes, incluindo-se, entre eles, a aposentadoria.
Em nosso pais, a questão previdenciária tem sido alvo de

constante preocupação, tendo em vista a insuficiência de
recursos que se prevê, em nível nacional, caso não haja uma
reformulação imediata do sistema. Não são desconhecidos os
fatos de que o sistema brasileiro se oaseia na repartição do
montante arrecadado e não na ca p italização, e que os
contribuintes se aposentam por tempo de serviço.
Cumpre salientar que, no Estado, com relação aos problemas
de caixa enfrentados, a situação não difere do que se
observa em nível nacional. Vale dizer, ainda, que os
servidores estaduais, ao contrário dos contribuintes do
INSS, se aposentam com a remuneração integral dos servidores
ativos.

Com relação a essa matéria, cabe acrescentar que a
Contribuição previdenciária do servidor estaaual se destina
á cobertura da assistência médica e à prestação de outros
benefícios, não incluída, entre eles, a aposentadoria.
Considerando-se o exposto, vemos como importante e urgente
uma reformulação na legislação previdenciária estadual, de
modo que sejam atendidas, dentro dos parâmetros da justiça,
as demandas emergentes.

O confronto entre o projeto original e o substitutivo
apresentado pela Comissão de Administração Pública nos
mostra que foram feitas mudanças para aprimorar a matéria,
procurando aproximar a realidade ao desejável.
Por sugestão do Deputado Miguel Martini, i ncluímos em nosso

parecer, sob a forma de emenda, a proposta para que o Poder
Executivo encaminhe a esta Casa projeto ce lei relativo à
reestruturação daquele ôrgão, para que a discussão sobre a
previdência estadual possa ocorrer de forma mais ampla.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 813/96 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública, pela prejudicialidade das
Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 3, desta Comissão,
a seguir redigida.

EMENDA No 3
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O Poder Executivo encaminhará à Assembléia

Legislativa, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto
de lei relativo à reestruturação do IPSEMG.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela institui Contribuição para complementar o custeio das
aposentadorias do servidor público estadual.
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Foi a proposição distribuida, preliminarmente, à Comissão
e Constituição e Justiça. Que emitiu parecer pela
juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, apresentando as Emendas flQS 1 e 2.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto. apresentando o Substitutivo flQ 1.

Foi, então, o projeto encaminhado á Comissão de Saúde e
Ação Social, que emitiu parecer por sua a prov ação na forma
do Substitutivo flQ 1, da Comissão de Administração Pública.
pela prejudicialidace das Emendas flQS 1 e 2. da Comissão de
Constituição e Justiça, e apresentou-lhe a Emenda nQ 3.
Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição, que
tramita em regime de urgência, nos termos do art. 274 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço cria uma nova fonte de arrecadação para
o Estado, por meio da instituição de uma contribuição
destinada a complementar o custeio das aposentadorias dos

serv i do r es civis, militares e das fundações e autarquias do
Poder Executivo. Tal contribuição incidirá sobre a

remuneração mensa e a gratificação natalina devidas aos

serv i do r es Públicos civis e militares, incluídas as

vantagens pessoais.
Atualmente é descontado do servidor, a titulo de
contribuição previcenciária. 8% para o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, no caso de servidores civis, e 10% para o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSW -.
no caso de servidores militares. Tais recursos são
direcionados exclusivamente pa ra assistência médica aos
servidores, assim como pensões. pecúlios. auxilio natalidade
e funeral etc. Assim, quem arca com as despesas anuais para

o pagamento das aposentadorias, classificadas como despesas
de pessoal, é o Tesouro Estadual. De acordo com a mensagem
do Governador, as despesas com inativos ultrapassam a cifra
de R$1.500.000.000.00.
A Lei Complementar ng 82, de 27/3/95, que regulamenta o
art. 169 da Carta Federal, estabelece que a despesa com
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder a 60% das
receitas correntes liquidas, deduzidos os valores das
transferências por participações, constitucionais e legais.
dos municípios na arrecadação de tributos de competência dos
Estados. Essa lei concede prazo de 3 anos para que esse
limite seja atingido, reduzindo-se o percentual que excede
os 60% à razão de 1/3 ao ano.
De acordo com o Balanço Geral do Estado do exercido de
1995, a despesa com pessoal representou naquele ano 78.58%
das receitas correntes liquidas.
Em 1996. segundo dados da Secretaria aa Fazenda, até o mês
de abril a despesa com pessoal representou, incluída a
previsão para o 13Q salário. 81.49% da receita corrente
liquida.
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Representa, pois, o projeto, uma nova alternativa de
receita para o Estado, com o intuito de se atender a
limitação legal, bem como de se garantirem os direitos dos
atuais e dos futuros aposentados do Estado.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, não apresenta a

matéria qualquer empecilho. A sua aprovação representará um
aumento real das receitas estaduais, medida necessária para
fazer face ás pesadas despesas com a folha de inativos do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Proje-to de
Lei ng 813/96 na forma do Substitutivo nQ 1 . apresentado
pela Comissão de Administração Pública, com a Emenca nQ 3,
da Comissão de Saúde e Ação Social, e pela prejudicialidade
das Emendas ns 1 e 2. apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio voto contrário) - Elbe
Brandão.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 829/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprios públicos do Estado.
Publicada em 29/5/96, a proposição foi distribuída á

Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer em
que conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria.
Cumpre-nos, agora, examinar a proposição quanto ao mérito.
nos termos do art. 195, c/c o art. 103. 1, 'e', do Regimento
Interno.

Fundamentação
AO consolidar a legislação existente sobre denominação de
estabelecimento, instituição e próprios públicos, o projeto
procura dispensar á matéria tratamento adequado e uniforme,
pois doravante somente por lei se poderá alterar, suprimir e
atribuir denominação de p róprios públicos.
Trata-se, com efeito, de medida pertinente e necessária. A
falta de norma expressa a esse respeito tem permitido ao
Executivo denominar próprios estaduais por meio de decreto.
Recentemente, o Tribunal de Justiça, invocando autonomia
administrativa e financeira, assegurada constitucionalmente,
baixou a Resolução flQ 294, de 29/12/95, atribuindo a si a
competência para legislar sobre o assunto, em se tratanao de
fóruns e outras repartições da justiça comum estadual. Por
sua vez, o Legislativo, que sempre teve atuação marcante no
que diz respeito a esse tema, utiliza-se da lei para tanto.
Ora, lei, decreto e resolução, até mesmo quanto à hierarquia
das normas jurídicas, são instrumentos diferenciados.
Igualá-los não é só tecnicamente incorreto como também
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absurdo. Urge. portanto, que seja dispensado a essa matéria
tratamento igualitário.
Por Outro lado, não vemos razão para os Poderes Judiciário
e Executivo atribuirem denominação sem que se ouça o
Legislativo, uma vez que este é a caixa de ressonância dos
anseios da comunidade. Na verdade, essa medida tem caráter
preponderantemente politico, por homenagear oessoas que se
tenham destacado por suas notórias qualidades e serviços
prestados à coletividade. Além do mais, o processo por que
passa a escolha dos nomes nesta Casa confere à matéria maior
legitimidade. dada a discussão travada nas comissões e,
eventualmente. no Plenário, oportuniaades em oue os
parlamentares podem argumentar em favor ca homenagem ou a
ela se contrapor.
Por fim, não podemos deixar de registra r que o projeto

apresenta so l ução para o problema de desmembramento e fusão
de estabelecimentos, determinando, no primeiro caso, a
manutenção do nome em um dos estabelecimentos, devendo o
outro receber nova denominação, e, no segundo caso. a
manutenção cio nome mais antigo. Estabelece, ainda, que a
denominação do próprio público deverá guardar correlação
entre sua destinação e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se este for pessoa de projeção no âmbito local

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng

829/96 no ip turno.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Arnaldo Penna. Presidente e relator - Glycon Terra Pinto -

Romeu Queiroz - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

P4Q 843/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado
Bonifácio Mourão, tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Associação dos Moradores da Aviação, com sede no
Municipiode Belo Oriente.
A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos
regimentais. pela Comissão de Constituição e Justiça, que se
manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma apresentada.
Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 1Q turno, atendo-se a seu mérito.

Fundamentação
De conformidade com o art. 2Q do estatuto ca referCa

Associação, esta tem por finalidade "organizar e promover a
melhoria da comunidade através de cursos, campanhas e
mutirões de ajuda mútua".
Configurado o caráter social das atividades desenvolvidas
pela entidade, nada mais justo. portanto. seja ela
reconhecida de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 843/96 no lg turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NgS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI No

647/96
Comissão de Adrrin'straçâo Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n

647/96 visa a autorizar a Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e a Minas Gerais Participações S.A. - MGI -
a alienarem a totalidade das ações que possuem no capital
social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG.
A Comissão ce Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade cia
proposição. As demais comissões às Quais foi distribuicia a
matéria não se manifestaram no prazo regimental.
Incluído na ordem do dia para discussão e votação em

Plenário em l Q turno, o projeto recebeu parecer por Sua
aprovação com a Emenda ng 1.
Em Plenário, foram a presentadas as Emendas ngs 2 e 3. que

vieram a esta Comissão, juntamente com o projeto, para
receberem parecer, nos termos do art. 195, 1 2g, do
Regimento Interno.

Fundamentação
As Emendas nQs 2 e 3, apresentadas em Plenário, são de

autoria do Deputado Gilmar Machado.

A Emenda ng 2 pretende acrescentar parágrafo ao art. lg do
projeto, com o objetivo de excluir da alienação as ações que
asseguram a participação majoritária da CEMIG e da MGI no
capital votante da GASMIG.
Nosso parecer é por sua aprovação.
A Emenda ng 3 tem por objetivo também acrescentar parágrafo

ao art. lg do projeto.

Pretende a emenda ora analisada estabelecer se dê
preferência à Prefeitura de Belo Horizonte e aos empregados
da CEMIG para a compra das ações da GASMIC-.
A nosso ver, se estabelecido tal direito de preferência
para a compra de qualquer quantidade de ações, ficaria
comp letamente comprometido o procedimento licitatõrjo.
Parece-nos que o mais razoável seria estabelecer-se uma
quota de ações, que seriam destinadas, preferencialmente. á
Prefeitura de Belo Horizonte e aos em pregados das acionistas
e não apenas aos em pregados da CEMIG.
Com esse objetivo, apresentamos a Subemenda flQ 1 à Emenda

ng 3.

Por fim, apresentamos a Emenda ng 4, visando a propiciar a
participação acionária da BR Distribuidora rio capital social
da GASMIG. Tal medida. certamente, valorizará as ações dessa
empresa, pois garantirá o suprimento ae gás necessário a seu
funcionamento.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Emendas flQS 2. 3,

esta na forma da Subemenda ng 1. e 4. apresentada por esta
Comissão e a seguir redigida.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA No 3
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Acrescente-se ao art. ig o seguinte oaragrafo:
"Art. l Q - . . .................................

- Fica assegurada aos empregados das acionistas e á
Prefeitura de Belo Horizonte a preferência para a aquisição
de 10% (dez por cento) cio capital social da GASMIG.".

EMENDA NQ 4
Acrescente-Se onde convier:
"Art .....- Poderá ser permitida a participação acionária

da BR Distribuidora no capital social da GASMIC-, em
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), antes da
alienação de que trata o art. ig desta lei.
Parãgrafo único - A participação prevista no caput poderá
ser feita por meio da alienação direta de ações de
titulanidade da CEMIG ou por cessão gratuita do direito de
subscrição em aumento de capital.".
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Arnaldo Perna, D residente - Elbe Brandão. relatora - Marcos
Helénio - Alton Vilela.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 799/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública o Núcleo Servos
Maria de Nazaré, com sede no MunicipiO de Coromandel.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, compete
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos do art. 104. 1. "a", do Regimento

Interno.
Fundamentação

A entidade mencionada tem suas ações diripidas a
assistência social, educacional e mediCOflOSpitaiar, sem
visar a lucros de qualquer natureza, razão pela qual
reiteramos o posicionamento anterior cesta Comissão,

favorável à declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Mediante o expoS:O, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 799/96 em 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 823/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Santanna. o projeto de lei
em epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores. Produtores e Trabalhadores Rurais
de Nova Matrona, com sede no Municipio de Salinas.
A proposição foi aprovada no 1Q turno com a Emenda ng 1,
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2g turno, na forma regimental
Nos termos do art. 196, i lg, do Regimento Interno, cabe-
nos elaborar a redação co vencido, que é parte deste

parecer.
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Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto

em pauta, consideramos justa e oportuna a outorga do titulo
cieclaratõrio de utilidade pública á Associação objeto do
projeto em tela, tendo em vista os relevantes serviços por
ela prestados à comunidade com o intuito de promover o
desenvolvimento socioeconômico mediante atividades
agrícolas, culturais e desportivas.

Conclusão
Em face co exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 823/96 no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões. 3 ce julho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no l Q Turno
PROJETO DE LEI No 823/96

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores.
Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova Matrona, com sede
no Município de Salinas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores. Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova
Matrona, com sede no Município de Salinas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE JULHO DE 1996

ATAS

ATA DA 120a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JULHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ig PARTE: Ata - 2a

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - DiSCUSSãO
e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Romeu
Oueiroz; aprovação - Vo t ação , em lQ turno, do Projeto de Lei
ng 834/96; requerimentos do Deputado Gilmar Machado (3);
deferimento; discursos dos Deputados Marcos Helênio e

Anivaldo Coelho; votação do projeto, salvo emendas e

destaques; aprovação; votação do 2g do art. 6g da Lei ng

11.393, constante no art. 1Q do projeto; discurso do

Deputado Gilmar Machado; aprovação; votação do lQ do art.
7Q da Lei flQ 11.393, constante no art. IQ do projeto:

discurso do De putado Gilmar Machado; aprovação; verificação
de votação; ratificação da aprovação; votação das emendas
com parecer pela aprovação; aprovação; votação das emendas
com parecer pela rejeição; rejeição; votação da Emenda flQ 8;
discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeição - Discussão.
em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 835/96; aprovação na forma
do vencido em 1Q turno - Discussão, em 2g turno, do Projeto
de Lei ng 857/96; aprovação na forma do vencido em lg turno
com as Emendas flQS 1 e 2 - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Jairo Ataide
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trópia

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15rrin.

a lista ce comparecimento reg i st r a a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
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e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2-Secretária "acl hoc', procede
á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos ao edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da reunião os Projetos de Lei ngs 469/95 e 647/96 e que faz
retirar também o Projeto de Lei ng 813/96, por não estarem
preenchidos os pressupostos regimentais necessários a sua
apreciação. Informa, ainda, que faz retirar da pauta o
Projeto de Lei ng 815/96, que foi a pr eciado, em 2g turno, na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Romeu Queiroz solicitando a inversão da pauta desta reunião,
de modo que o Projeto de Lei ng 817/96 seja apreciado em
último lugar. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 834/96, do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 11.393, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização e lhe acrescenta
dispositivos. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
Pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela aprovação das Emendas ngs 3. 4. 6 e 10 e pela rejeição
das Emendas ngs 5 e 7 a 9. Vêm à Mesa requerimentos do
Deputado Gilmar Machado (3), em que solicita os destaques da
Emenda rig 8. do ( 2Q dO art. 6g da Lei ng 11.393, constante
no art. 1 Q do Projeto de Lei nQ 834/96, e Co § ig ao art. 7g
da mesma lei. A Presidência defere os requerimentos, em
conformidade com o inciso XVII do art. 244 Co Regimento
Interno. Para encaminhar, Com a palavra, O Deputado Marcos
Hel én i o.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

pedimos para fazer o encaminhamento desta matéria, até que
tennamos maiores acertos com relação à continuiaaae dOS
trabalhos. Vamos analisar o projeto que foi encaminhado a
esta Casa por meio da Mensagem ng 116, com as modificações
do projeto de lei incluso, que altera a Lei ng 11.393. de
6/1/94, e cria o Fundo de Incentivo á Industrialização e dá
outras providências.

A modificação ca Lei ng 11.393, de 6/1/94, tem por
finalidade conferir ao Fundo de Incentivo à Industrialização
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- FIND - caracteristica mais flexivel, visando ã atração de
empreendimentos.
O projeto prevê que os recursos do Fundo destinam-se á
implantação do Programa de Integração e Diversificação
Industrial Pró-Indústria, do Programa de Indução à

Modernização Industrial - PROIM.
Analisamos esse projeto nas Comissões de Fiscalização
Financeira e de Constituição e Justiça e entendemos que ele
prevê que programas novos a serem sustentados pelo Fundo
sejam instituidos por recomendação do Grupo Coordenador, e
fizemos uma emenda que foi aceita naquela oportunidade. A
partir disso, creio que demos mais condições de o Grupo
Coordenador ter representatividade da classe trabalhadora,
uma vez que as classes empresariais já se fazem representar

nesse Grupo Coordenador.
Somos favoráveis a esse projeto de lei, mas entendemos que
precisam ser mais esclarecidas as outras mudanças que

ocorreram.
"Fica criado o Fundo de Incentivo à Industrialização com O

objetivo de dar suporte financeiro a programa destinado a
desenvolvimento industrial e agroinduStrial."
Esse Programa de Fundo de Investimento fi discutido nas
Comissões, apresentamos uma emenda e entendemos que ele
trará alguns beneficios a alguns projetos que poderão ser
implementados em Minas Gerais. Entretanto, hoje, discutiamOS
alguns outros projetos de estimulo àquelas empresas que

estão em situação de dificuldade.
Hoje houve um debate muito interessante com a participação
dos Presidentes da FIEMG e da Associação Comercial, Dr.
Francisco, e também com o Dr. Salej. Esse projeto foi
apresentado, na oportunidade, pelo companheiro Deputado
Miguel Martini. Entendemos que é uma tentativa co Governo de

estimular a c ri ação de novas indústrias, fazendo com que as
empresas inadimplentes com o Estado possam resgata r os

valores considerados perdidos.
Entendemos que foi uma iniciativa louvável, que deverá ser

amplamente debatida. Se houver uma flexibilizaçãO por parte
do Deputado Miguel Martini, poderemos aprová-lo até sexta-
feira. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, estamos aqu'.
nesta noite, para encaminhar a votação do Projeto de Lei ng
834/96, do Governador do Estado, que altera a Lei nQ 11.393,

que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização e dá outras
providências. A Bancada do PT entende que tal projeto merece
uma discussão mais aprofundada. (- Lê:)

'Exposição de Motivos do Anteprojeto de Lei Que Altera
Dispositivos da Lei nQ 11.393/94, de 6/1/94

Criado em 1994, o Fundo de Incentivo à Industrialização -
FIND - conferiu novo dinamismo aos mecanismos de fomento
industrial no Estado, além de adaptar a legislação
pertinente às determinações constitucionais.
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Minas Gerais possui, atualmente, um esquema ágil,
transparente e eficiente de financiamento aos
empreendimentos industriais, que vem permitindo a aprovação
de inúmeros projetos dentro de todos os requisitos e normas
legais.
Os projetos financiados vêm recebendo regularmente OS
recursos por meio dos dois programas atualmente sustentados
pelo FIND. Programa de Integração e Diversificação
Industrial - PRO-INDiJSTRIA - e o Programa ce Incução à
Modernização Industrial - PROIM. Vários desses projetos já
se encontram concluídos e contribuindo para a geração de
empregos e para a expansão e modernização da indústria
mineira.
O F undo dispõe de um patrimônio de R$121,6 milhões em
direitos creditórios e d i s ponibilidades transitórias de
caixa (posição em março/96). Na Proposta Orçamentária de
1996 foram orçados recursos da ordem de R$188 milhões para o
FINO nos dois p rogramas vigentes.
Considerando a grande disposição de investimento por parte
da iniciativa privada (tanto da parte de empregadores
nacionais, incluindo os do próprio Estado, quanto da parte
de grupos multinacionais); considerando as potencialidades e
vantagens relativas de Minas Gerais; e considerando OSresultados positivos do programa de estabilização
macroeconômica, revela-se oportuno conferir ao FIND
características mais flexíveis. Essas novas características
permitirão ao Estado dispor de condições mais competitivas
visando a atração de empreendimentos, novos ou de expansão,
que, com certeza, trarão grande contribuição para o
desenvolvimento e crescimento do parque industrial mineiro.
São esses, portanto, os objetivos das alterações da Lei ng
11.393, de 6 de janeiro de 1994, propostas neste projeto de
lei."
Na reunião conjunta das Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira, o projeto em apreço recebeu o
seguinte parecer: (- Lê o parecer para o lQ turno do projeto
em questão, o qual foi publicado na edição de 29/6/96.) Era
o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.

- Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. Os Deputados aue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. .4 Presidência vai colocar em
votação um dos destaques do Deputado Gilmar Machado, que é o
destaque ao 5 2p do art. 6g da Lei nQ 11.393, constante do
art. lg do Projeto de Lei ng 834/96. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, o destaque que fizemos ao z 2g do art. 6g
da Lei ng 11.393 diz o seguinte: Os prazos de carência e
amortização mencionados nos incisos II e III deste artigo
poderão, excepcionalmente, ser ampliados nos casos de
projetos destinados à implantação de unidades industriais e
expansão de unidades industriais, instalados no Estado.
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desde que o projeto seja considerado de importante

estratégia para o Estaco.". Que r emos suprimir esse item.

No que diz respeito ao prazo de carência, já o tinhamos
definido, e o Governador, ao formular o parágrafo dessa
forma, coloca um prop lema, de modo que ele pode alterar o
prazo de carência se achar que é estratégico ou não.
Estabelecemos em lei um prazo de carência, mas deixamos
resguardado a ele o direito de modificá-lo, ou não, a seu
critério, caso entenda que alguma empresa tenha importância
estratégica ou não. No meu entendimento, tudo pode ser
considerado estratégico. No Triângulo mineiro, a questão
agroindustrial é estratégica; no Sul, a Informática é
estratégica; no Norte, a agropecuária é importante e
estratégica. Assim, tudo é estratégico. Então, entendemos
que é preciso manter o que está no inciso 1 do 6Q, que
dispõe sobre os prazos, exatamente o prazo de carência de 36
meses e o prazo de amortização de 60 meses, sem permitir
alterações. Se houver realmente necessidade. então, depois,
a Assembléia será consultada. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o dispositivo destacado. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (
Pausa.) Aprovado. Em votação. o lQ do art. 7Q ca Lei ng

11.393, constante no art. !Q do Projeto de Lei nQ 834/96,
cestacaco pelo DeputaPo Gilmar Machado. Para encaminha r , com

a palavra, o De p utado Gilmar Machado.

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, voltamos aqui
para dizer q ue, mais uma vez, como no caso anterior, estamos
estabelecendo prazos. O Governo diz que, no caso de
inadimplência, todas as pessoas terão de assumir os juros e

a correção monetária. ,Já no art. lQ, o Governador expôs que,
em alguns casos, ele vai examinar, vai decidir se as pessoas
terão ou não de pagar juros. Achamos isso um absurdo. O IQ
diz: "O agente financeiro poderá transigir, para efeito de
acordo em relação às penalidades previstas. No caso desse
artigo, observar os critérios próprios estabelecidos na
regulamentação de cada programa". Então, o Governador pode
entender que determinadas empresas podem pagar ou não.
Agora, entendemos que isso tem de ficar claro em lei, senão
teremos casos como o da Paraibuna e de outras empresas, em
que o Governo decide que empresas vai poder beneficiar, em
detrimento de outras.
Entendemos que deve existir isonomia no Estado, tratamento
igual para todas as empresas, porque o Estado é de todos, e
não de alguns setores apenas. Se permitirmos que fique o
artigo do jeito que está, estaremos penalizando a população
e os cofres públicos, porque o Executivo vai ficar fazendo
graça com o dinheiro do povo, isentando algumas pessoas do
pagamento ce juros. Entendemos que isso não é correto, O
Poder Legislativo tem de ser consultado. Então, pedimos que
esse artigo seja rejeitado.
O Sr. Presidente - Em votação, o dispositivo destacado. Os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
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O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder

à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 37 Deputados; votaram

contra 3 Deputados. Portanto, está ratificada a aprovação do
destaque. Em votação, as Emendas flQS 1 a 4, 6 e 10, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam corno estão. Pausa.) Aprovadas. Em
votação, as Emendas ngs 5. 7 e 9. que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como estão.
(- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nQ 8, destacada,
que recebeu parecer pela rejeição. Para encaminhar, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

o Deputado Romeu Queiroz está querendo votar a nossa emenda,
mas só quero explicar por que vamos votar a favor. Estamos
propondo que: "os novos programas a serem sustentados pelo
Fundo sejam instituidos por meio ce lei." Por quê? Aqui
estão definidos quais são os projetos. Se isso acontecer - e
está em aberto rio projeto -, outros programas também deverão
receber financiamento do Fundo.
Estamos dizendo que esses projetos novos também devem ser
instituidos por meio de lei, como já são o FIND e o PROIM.
Então, nada mais justo que os novos programas também
receberem o mesmo tratamento que estão recebendo aqui as
linhas de financiamento do FIND e do PROIM. Por isso,
pedimos a aprovação. Nada mais correto que isso.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 8. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei n
834/96 com as Emendas ngs 1 a 4, 6 e 10. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 835/96. do

Governador do Estado, que autoriza o Estado a contratar
operação de crédito para os fins que menciona e dá outras
Providências. A Comissão ce Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em l Q turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto ce Lei flQ
835/96 na forma ao vencido em lg turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 857/96. do
Governador ao Estado, que autoriza o Poder Executivo a
alienar imóveis que especifica, situados nos Municipios de
Curvelo, Sabinôpolis e Pouso Alegre. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aorovação do projeto na
forma do vencido em lg turno com as Emenaas nos 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o a p rovam Permaneçam como se
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encontram. (H Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas flQS 1
e 2. que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto
de Lei nQ 857/96 na forma do vencido em l turno com as
Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presicerte, queremos
Ciscuti' o Projeto de Lei n 817/96. mas, como V. Ex. pode
verifica r- , não ná' quo'um neste momento para que possamos

ca , prosseguimento aos nossos trabalhos. Pedimos o
encer r amento, oe dano, da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas. nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 121a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JULHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto
de Lei nQ 817/96; encerramento da discussão: votação do
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em lg
turno; votação da Emenda nQ 1: leitura da emenda; aprovação
- Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 760/96;
aprovação na forma do vencido em lg turno - DiSCUSSãO e

Votação de Pareceres de Redação Final - Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nos 320/95. 779 e 815/96:
aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO

- Com
p
arecem os Deputados:

Agostinho Patrús - Wanaeriey Avia - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Acauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Gena r-o - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo 2enna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquir'rio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godintio - Paulo Piau - Péricles
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Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,

a lista de comparecimento registra a existência cie número
r egimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome co povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2'-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

12 PARTE
Ata

- O Deputado Ermano Batista, 4g-Secretário nas funções de
2g-Secretário. procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é a provada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei ngs 835 e 857/96, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada ontem, á noite: informa, ainda, que faz retirar cia
pauta, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais necessários á sua apreciação, os Projetos de Lei
ngs 469/95, 647, 813 e 834/96 e os Projetos de Resolução ns
866 e 872/96.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 817/96. do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a assumir débito da empresa MGS - Minas Gerais
Administração e Serviços S.A. e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno, com a Emenda ng 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Solicito ao Sr.

, Secretário que proceda à leitura da referida Emenda.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Lê:)

"Emenda n
NO parágrafo único ao art. lg. onde se lê 'o período de
fevereiro de 1988 a dezembro cie 1994, leia-se 'o período de
janeiro de 1983 a dezembro de 1994'."
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto
de Lei ng 817/96 na forma cio vencido em lQ turno, com a
Emenda ng 1. A Comissão cie Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 760/96, do

Deputado Anderson Adauto, que autoriza o Poder Executivo a
firmar convênios com empresas privadas que desejarem



27

construir e reforma r obras públicas no territó ri o mineiro. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que oaprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres øe Redação Final
- Em seguida, são submetidos a discussão e votação e

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nçs 320/95. do Deputado Sebastião Navarro Vieira: 779 e
815/96. do Governador do Estado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária delberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação-
Levanta-se a reunião.

ATA DA 2gã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia vinte e sete de junho ae m

i
l novecentos

e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Elbe Brandão, Geraldo Rezende e Arnaldo Penna
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos

Deputados Bonifácio Mourão e José Maria Barros, por
indicação das Lideranças do PMDB e do PSDB). membros da
supracitada Comissão. Devido à ausência do Presidente, a
Deputada Elbe Brandão assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida. a Presidente distribui
ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Le i nos 252, 561 e

573/95 e 779/96: e ao Deputado Geraldo Rezenae, os Projetos
ce Lei ngs 644. 696, 721 e 730/96. Passa-se à 2 Pa r te da

Ordem do Dia, com a discussão e a votação de Droposições
sujeitas á apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
mediante os quais o relator. Deputado Arnaldo Penna, conclui
Dela aprovação dos Projetos de Lei ngs 252/95 e 779/96.
Passa-se à discussão e votação de proposições de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação.
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres mediante os
quais os relatores concluem pela aprovação dos Projetos de
Lei nQs 561 e 573/95 (relator: Deputado Arnaldo Penna); 644,
696, 721 e 730/96 (relator: Deputado Geraldo Rezende). A
Presidência suspende a reunião por tempo indeterminado. As

15 horas, estando presentes os Deputados Elbe Brandão e
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), o Deputado José
Maria Barros assume a Presidência e distribui ao Deputado
Geraldo Rezende os Projetos de Lei ngs 787. 816 e 818/96.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres mediante os quais o relator conclui
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pela aprovação dos mencionados projetos. A Presidência
suspende a reunião por tempo indeterminado. As 16 horas, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, reabre os trabalhos
e distribui o Projeto de Lei ng 814/96 à Deputada Elbe
Brandão. A relatora apresenta parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e
votação, é aprovado O mencionado parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - Bonifácio

Mourão,

ATA DA 16 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia três de julho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo de
Oliveira e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado
Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PL), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada.
é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados, no 2Q turno, os Projetos
de Lei nQs 736/96 (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto),
752/96 (relator: Deputado Marco Régis) e 757, 868 e 776/96.
este na forma do vencido no I Q turno ( relator: Deputado
Jorge Hannas. No lg turno, são aprovados os Projetos de Lei
nQs 686 e 805/96 (relator: Deputado Marco Régis): 756 e
822/96 (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto): 803. este com
a Emenda ng 1, e 821/96 (relator: Deputado Jorge Hannas);
804 e 810/96. ambos com emendas que receberam o ng 1
(relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira). A Presidência
submete a discussão e votação os pareceres de Redação Final
dos projetos de Lei nQs 696. 721 e 730/96, os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1996.
Jorge Hannas. Presidente - Jorge Eduardo cc Oliveira - Luiz

António Zanto.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.985

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de
julho de mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Jorge Hannas, João Leite e Ivo
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José. membros cia Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputaco Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João Leite que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa Que a reunião se destina a apreciar o Parecer sobre
o Veto Total à Proposição cie Lei ng 12.985, do relator,
Deputado João Leite, a quem passa a palavra, O Deputado João
Leite conclui pela manutenção do veto. Submetido a discussão
e votação, é a provado o parecer. A Presidência suspende a
reunião por dez minutos para a lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado
Ivo José que proceda à leitura da ata. que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos da Comissão.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1996.
Jorge Hannas, Presidente - João Leite - Ivo José.
ATA DA 134 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As nove horas e quinze minutos do dia quatro de julho de mil
novecentos e noventa seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Arnaldo Penna, Aílton Vilela (substituindo este
ao Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do
PSDB). Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) e
Gilmar Machado (substituindo o Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
finalidade da reunião é apreciar o Parecer Sobre as Emendas
nQs 4 a 9 ao Projeto de Lei nQ 813/96, apresentadas em
Plenário, em lg turno. O Presidente informa que avocou para
si a relatoria cia matéria e suspende os traba l hos. AS

14h30min. estando presentes os De p utados Arnaldo Penna, Elbe
Brandão. Gilmar Macnado (substituindo este ao Deputado
Durval Ângelo. por indicação cia Liderança do PT). José
Henrique e Djalma Diniz (substituindo este ao Deputado Jairo
Ataide. por indicação da Liderança do PFL). o Presidente.
Deputado Arnaldo Penna, declara reaberta a reunião e
cetermina a distribuição de avulsos do referido parecer. O
relator emite parecer em que conclui pela aprovação cia
Emenda ng 5 e pela rejeição das Emendas flQ5 4 e 6 a 9.
Cumprida a finalidade cia reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os memDros da Comissão
para a reunião extraordinária de logo mais, às 20h30min, com
a finalidade de se apreciar o mencionado parecer, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de julho de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Romeu Queiroz - Toninho Zeitune
- Anivaldo Coelho - Paulo Piau - Elbe Brandão.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 844/96

Comissão de Saúde e Ação Socia
Relatório

De autoria do De putado Alencar da Silveira Júnior, o
Projeto de lei em tela objetiva declarar de utilidade
Pública a Creche Comunitária Ursinho Carinhoso - CUCA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicado, foi o projeto examinado preliminarmente
Pela Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
óbice à sua tramitação.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar vem prestando
relevantes serviços na promoção do bem-estar e do
desenvolvimento da criança carente.
Portanto, somos pela concessão do titulo declaratório ora

postulado.

Conclusão
Em face do exposto, Opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 844/96 no lQ turno, como está formulado.
Sala das Comissões, 4 de julho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 817/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ
817/96 autoriza o Poder Executivo a assumir débito da
empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -.
relativo a contribuições previdenciárjas do empregador que
não foram recolhidas na época oportuna.
Aprovado no lQ turno com a Emendas ngs 2 e 3, vem agora o
projeto a esta Comissão para, nos termos r egimentais, ser
objeto de parecer de 2g turno. Segue anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a assumir débito junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS - decorrente do não-recolhimento de
Contribuições de empregador, no caso empresas pertencentes
ao Estado de Minas Gerais. A aprovação da Proposição é
oportuna. Minas se beneficiará de liberalidade do Governo
Federal (Lei nQ 9.129. de 20/12/95) que isenta os Estados,
municípios e o Distrito Federal do pagamento das
importâncias devidas a titulo de multas. O valor total ao
débito levantado pelo INSS, incluída a multa, é de
R$23.891.48009 e será pago em 96 parcelas mensais,
deduzindo-se o valor da multa. Esses valores foram auditados
pelo Poder Executivo. A divida corrigica atinge
R$12,187,65101; os juros totalizam R$5,098,189,70, e o
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valor da multa, a ser deduzida do débito total de
R$23.891.480,09, éde R$5.755.107.89.
Apresentamos ao final a Emenda flQ 1, que visa a corrigir

erro material constante no projeto, pois o periodo em Que
ocorreram as irregularidades no recolhimento das
contribuições estende-se de 1983 a 1994.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
817/96 na forma do vencido no lQ turno com a Emenda ng 1. a

seguir redigida.
Emenda flQ 1

NO parágrafo único do art. lQ, onde se lê 'o periodo de
fevereiro de 1988 a dezembro de 1994, leia-se 'o período de
janeiro de 1983 a dezembro de 1994.
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Romeu Queiroz. Presidente e relator - Geraldo Rezende -
Arnaldo Penna - Sebastãc Costa.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Ng 817/96

Autoriza o Poder Executivo a assumir débito da empresa
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a assumir
débito de natureza previdenciária de responsabilidade da
empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.Â. - MGS -
entidade da administração indireta do Estado, no valor
atualizado de R$23.891.480,10 (vinte e três milhões
oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta reais e

dez centavos).
Parágrafo único - O débito de que trata este artigo se
refere a contribuições previdenciániaS não recolhidas e
resulta de levantamento feito pelos órgãos próprios do
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -.
compreendendo o periodo de fevereiro de 1988 a dezembro de
1994, de conformidade com as notificações ngs 31939541-3.
31939542-1, 31939543-0. 31939544-8, 31939545-6, 31939546-4.
248703, CDF 249 e 1.076 e NFLD 29952.
Art. 2Q - O Poder Executivo fica ainda autorizado a
confessar perante o INSS o débito de que trata esta lei e a
requerer o seu pagamento parcelado, nos termos da Lei
Federal ng 9.129, de 20 de novembro de 1995.
Art. 3Q - Será consignada, anualmente, no orçamento do
Estado, dotação suficiente para pagamento oo débito
mencionado no art. lQ.
Art. 4g - O anexo da Lei ng 12.169. de 27 de maio de 1996,
passa a vigorar na forma do anexo desta lei.
Art. 50 - Fica extinto o cargo da classe de Diretor II,
Cod. MG-05, símbolo DR-05. de provimento em comissão. do
quadro setorial de lotação da Secretaria de Estado de Minas
e Energia.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor ria data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrario.
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Anexo*
(a que se refere o art. 4g da Lei ng de de de 1996.)
* - A redação do anexo do Projeto de Lei no 817/96 é a

mesma do anexo constante no parecer ce redação final do
referido projeto, publicado nesta edição.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 835/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

o projeto de lei em tela, de autoria co Governador do
Estado, autoriza o Estado a contratar operação de crédito
para os fins que menciona e dá outras providências.
Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no lg turno,
foi o projeto discutido e aprovado com as Emendas ngs 1 a 4,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Retorna, agora, a esta Comissão a fim de ser examinado no

2Q turno.
Nos termos do art. 196, 4 lg, do Regimento Interno,

apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
O projeto sob comento autoriza o Poder Executivo a
contratar empréstimo junto á Companhia Vale do Rio Doce -
CVRD - no valor de R$8.810.371,80, destinados à execução de
programa e obras para o desenvolvimento da região mineira
sob influência dessa Companhia.
Conforme manifestamos anteriormente, a matéria não encontra
impedimento do ponto de vista f inanceiro-orçamentário á sua
aprovação. O financiamento pretendido irá integrar o passivo
permanente do Estado como divida fundada interna por
contratos e, conforme disposto no art. 5g da proposição, o
Poder Executivo deverá Consignar na lei orçamentária anual
dotações suficientes para a amortização do principal e dos
encargos da referida operação de crédito.
Vale ressaltar que, conforme disposto no art. 2Q do
Projeto, o Executivo fará encaminhar a esta Casa, para
análise, o contrato de empréstimo celebrado com a Companhia
Vale do Rio Doce, no prazo máximo de 30 dias contados de sua
assinatura.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 835/96 no 2g turno, na forma do vencido no l Q turno.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.

Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Romeu Queiroz - Marcos Helénio - Amado Penna - Glycon
Terra Pinto.

Redação do Vencido no lo Turno*
PROJETO DE LEI NQ 835/96

$ - A redação do vencido no 10 turno do p rojeto de Lei ng
835/96 é idêntica à redação final do referido projeto.
publicada nesta edição.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 857/96
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela

autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis que especifica,
situados nos MunicipiOS de Curvelo, Sabinópolis e Pouso

Alegre.
A matéria foi aprovada no lg turno com emendas. Em

observância aos termos regimentais, retorna agora o projeto
a esta Comissão para ser apreciado no 2g turno e ser

elaborada a r edação ao vencido, q ue é parte deste parecer.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em
pauta, que autoriza o Poder Executivo a vender imóveis,
constitui receita de capital. Da ótica orçamentária,
portanto, a proposição em exame virá aumentar os recursos
dos cofres públicos.
A proposição sob comento também está em consonância com a
legislação em vigor, a qual determina que a movimentação dos
valores fixos compreendidos no ativo permanente, inclusive
os bens imóveis, far-se-á com autorização explicita do
Legislativo, dada em lei especial.
Apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas nQs 1 e 2.

A Emenda nQ 1 autoriza o Poder Executivo a doar à Associação
Setel de Assistência Socia l - ABAS - imóvel situado no
MunícipiO de Contagem. Tal imóvel pertencia à referida
associação, tendo sido desapropriado pelo Estado para a
consecução das obras de sua central de abastecimento. Ocorre
que não foi dada a destinação prevista para o imóvel, a qual
constava no ato expropriatório. Assim sendo, a entidade
reivindica o terreno para continuar promovendo as obras
filantrópicas que vem desenvolvendo ao longo dos anos, por
meio de um trabalho incessante em favor dos nossos
semelhantes, minimizando o sofrimento de inúmeras pessoas

carentes.
A Emenda nQ 2 autoriza o Executivo a permutar os imóveis
relacionados na proposição em tela por Outro imóvel,
produtos ou serviços, quando ocorrer interesse ao Governo,
inserido no seu poder discricionârio, aue visa aprimorar a
máquina administrativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 857/96 na forma do vencido no lQ turno, com as Emendas

ngs 1 e 2, a seguir transcritas.
EMENDA No 1

Acrescente-se onde convier o seguinte at go:
Ârt .....- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à

Associação Betel de Assistência Social - ABAS - imóvel de
propriedade do Estado situado no Municipio de Contagem. no
Bairro São Sebastião. com área de 4.196.50m2 (quatro mil
cento e noventa e seis virgula cinqüenta metros quadrados),
registrado sob o ng 73.925. à f. 1 do livro ng 2 do
Cartório de Registro ae Imóveis da Comarca de Contagem.'.

EMENDA No 2
Acrescente-se ao art. 2Q os seguintes parágrafos:
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"Art. 2Q -
l Q - No exclusivo interesse do Governo, poderão os

imóveis relacionados neste artigo ser objeto de permuta por
outro imóvel por produtos ou serviços.

2g - Na hipótese do parágrafo anterior, não será
permitida a torna por parte do Poder Executivo.".
Sala das Comissões. 2 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto -
Arnaldo Penna.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 857/96

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis Que
especifica, situados nos Municipios ce Curvelo. Sabinópolis
e Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a vender,

observadas as normas do art. 17 da Lei Federal nQ 8.666. de
21 de junho de 1993, os seguintes imóveis:
1 - na cidade de Curvelo:
a) lote nQ 16, na quadra 7 do Bairro Santa Cruz, com 360m2
(trezentos e sessenta metros quadrados) de área, havido por
força de carta de adjudicação, conforme sentença homologada
em 11 de setembro de 1995 e registrada sob o flQ R-7-5.344 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo:
b) lote np 17. na quadra 7 do Bairro Santa Cruz, com 360m2
(trezentos e sessenta metros quadrados) de área, havido por
força de carta de adjudicação, conforme sentença homologada
em 11 de setembro de 1995 e registrada sob o flQ R-8-5.345 no
Cartório de Registro de Imóveis de Curvelo;
c) lote nQ 19, na quadra 7 do Bairro Santa Cruz, com 360m2
(trezentos e sessenta metros quadrados) de área, havido por
força de carta de adjudicação, conforme sentença homologada
em 11 de setembro de 1995 e registrada sob o nç R-6-5.347 no
Cartório de Registro de Imóveis de Curvelo:
II - na cidade de Sabinópolis: terreno urbano com área de

40.000m2 (Quarenta mil metros quadrados), situado na Avenida
São Sebastião, 835. na periferia da cidade, no lugar
denominado São Francisco, e suas benfeitorias, assim
discriminadas: galpão com área aproximada de 3400m2 (três
mil e quatrocentos metros quadrados): prédio em concreto
armado, com aproximadamente 645m2 (seiscentos e quarenta e
cinco metros quadrados) de área construída; galpão com área
aproximada de 450m2 (quatrocentos e cinqüenta metros
Quadrados); prédio de dois pavimentos, com área construida
de 300m2 (trezentos metros quadrados): casa com área
construida de 152m2 (cento e cinqüerta e dois metros
quadrados); casa de força, com área construida de 45m2
(quarenta e cinco metros Quadrados); r eservatório de água em
concreto armado, com capacidade de 120.000 litros (cento e
vinte mil litros); área pavimentada com 2.340m2 (dois mil
trezentos e quarenta metros quadrados); havido conforme
registro ng R-5, matricula np 136. livro 2, à fl. 1.364, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabinópolis:
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III - na cidade de Pouso Alegre: imóvel uroano, consttuido

de terreno com área de 760m2 (setecentos e sessenta metros
Quadrados) e respectivas Denfeitorias. compostas de dois
galpões, situado na Rua Alferes Gomes de Medala, 2.207, no
Bairro São João, havido por carta de arrematação registrada
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso
Alegre, sob o ng R-5, matricula flQ 29.255. livro 2.
Art. 2g - As alienações de que trata esta lei serão
precedidas de avaliação, a cargo de comissão designada pelo
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. 3Q - O parágrafo único do art. 3Q da Lei ng 12.1a8. de
10 de junho de 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3g - ................
Parágrafo único - As competências atribuídas á Secretaria
de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos
relativas ás atividades ce recursos hídricos ficam
transferidas para a Secretaria de Estaco do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Art. 4Q - Fica suprimido O inciso II do ant. 3g da Lei nQ
12.170, de 29 de maio cc 1996, renumerando-se os incisos
seguintes.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 561/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 561/95, de autoria do Deputado Jairo
Ataide. Que declara de utilidade pública a entidade
Empreendimentos Agropecuário Jequitinhonha - EMAPEJ -, com
sede no Município cc Jequitinhonha, foi aprovado nos turnos
regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, se: dada á matéria a forma adequada,

nos termos do art. 270. . do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 561/95
Declara de utilidaae púbica a enticade Empreendimentos
Agropecuário 2lJequitinhonha - EMAPEJ -, com sede no
Município de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Empreendimentos Agropecuário Jequitinhonha - EMAPEJ -, com
sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Geraldo

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 572/95
Corrissào de Redação
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O Projeto de Lei nQ 572/95. do Deputado Durval Ángelo. que
declara de utilidade pública a entidade Obra Social Nossa
Senhora Auxiliadora, com sede no Município ce Contagem, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI P49 572/95
Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Nossa

Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Obra Social Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no MUnlCipi
de Contagem.

Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Mar

i
a Sarros , relator -

Elbe Brandão

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 573/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 573/95, de autoria do Deputado José
Maria Barros, que declara de utilidade pública o Sindicato
Rural de Pirapetinga, com sede no Município de Pirapetinga,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 573195
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural Ce

Pirapetinga, com sede no Municipio de Pirapetinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de uti l idade pública o Sindicato
Rural de Pirapetinga, com sede no Municipio ce Pirapetinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Geraldo

Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
P49 644/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 644/96. de autoria do Deputado Jairo

Ataide, que declara de utilidade pública a Assoc-ção dos
Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco, foi aprovaoo no 2g
turno, na forma do vencido no lQ turno.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f l Q. do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 644/96
Declara de utliaade púDlca a Associação dos Avicultores
da Zona da Mata - AVIZOM -, com seae no Município de
Visconae do Rio Branco.
A Assemclé'a Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Avicultores da Zona da Mata - AVIZOM -, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as dis posições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 764/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 764/96. ao Deputado Romeu Queiroz, que
declara de utilidade pública a entidade Central das
Associações de Bairro de Patrocínio - CAS -, com sede no
Município de Patrocinio, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f i. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 764/96
Declara de utilidaae pública a entidade Central das

Associações de Bairro de Patrocínio - CAB -, com sede no
Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Central das Associações de Bairro de Patrocínio - CÂB -, com
sede no Município de Patrocínio.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala aas Comissões. 3 de julho de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 817/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 817/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a assumir débito da
empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS - e
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dá outras providências, foi aprovado no 2g turno, com a
Emenda nQ 1 ao vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 817/96
Autoriza o Poder Executivo a assumir débito da empresa
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a assumir
débito de natureza previdenciária de responsabilidade da
empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -
no valor atualizado de R$23.891.480,10 (vinte e três milhões
oitocentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta reais e
dez centavos).
Parágrafo único - O débito de que trata este artigo se
refere a Contribuições previdenciárjas não recolhidas e
resulta de levantamento feito pelos órgãos do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS -, compreendendo o perioco
de janeiro de 1983 a dezembro de 1994. em conformidade com
as notificações OQS 31939541-3, 31939542-1, 31939543-0,
31939544-8, 31939545-6, 31939546-4, 248703, CDF 249 e 1.076
e NFLD 29952.
Art. 2Q - O Poder Executivo fica ainda autorizado a
confessar perante o INSS o débito de que trata esta lei e a
requerer o seu pagamento parcelado, nos termos da Lei
Federal nQ 9.129, de 20 de novembro de 1995.
Art. 3Q - Será consignada, anualmente, no orçamento do
Estaco, dotação suficiente para pagamento do débito
mencionado no art. lQ desta lei.
Art. 4g - O anexo da Lei flQ 12.159, de 27 de maio de
1996, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.
Art. 5g - Fica extinto o cargo da classe de Diretor II,

código MG-05. símbolo DR-05, de provimento em comissão, do
quadro setorial de lotação da Secretaria de Estado de Minas
e Energia.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Geraldo Rezende.
Anexo

(a que se refere o art. 4Q da Lei n . de de
de 1996)

Anexo
(a que se refere o art. 11 da Lei nQ 12.159, de 27 de maio

de 1996)

Cargos de provimento em comissão, extintos, dos Quadros de
Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
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Administração e do Instituto Estadual de Desenvolvimento de
Recursos Humanos:
* - O referido Quadro foi publicado na edição do Diário do

Legislativo de 6/7/96.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 835/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 835/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Estado a contratar operação de
crédito para os fins que menciona e dá outras providências,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja  á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á ooDosição a seguinte

r edação fina'. que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 835/96

Autoriza o Estado a contratar operação de crédito para os
fins que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Estado autorizado a contratar operação de

crédito com a Companhia vale do Rio Doce - CVRD -, no valor
de R$8.810.371,80 (oito milhões oitocentos e dez mil
trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos),
destinados à execução de programa e obras, assim
distribuídos:

- R$1.000.000.00 (um milhão óe reais), para o Programa de
Mobilização de Comunidades:
II - R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais).

para a pavimentação do trecho da Rodovia MG-129 que liga
Santa Bárbara a Mariana;
III - R$257.000.00 (duzentos e cinqüenta e sete mil reais),

para melhorias no aeroporto de Governador valadares:
IV - R$510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), para a

realização de obras viárias no acesso ao Distrito Industrial
de Coronel Fabriciano:
V - R$1.343.371.80 (um milhão trezentos e quarenta e três
mil trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos), para
ampliação das atividades do Centro de Feiras de Belo
Horizonte.
Art. 2g - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, em sua integra, o contrato celebrado com a
CVRD, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
assinatura.
Art. 3Q - O Poder Executivo enviará à Assembléia
Legislativa informações detalhadas sobre os projetos
financiados, a qual poderá requisitar outros dados
necessários à avaliação da aplicação dos recursos previstos
no art. lQ desta lei.
Art. 4 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

garantia para a realização da operação de crédito prevista
nesta lei mediante vinculação de quotas do Fundo de
Participação dos Estados - FPE -, de que trata o art. 159.
I. "a', da Constituição Federal.

o
coc
o0
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Art. 5g - O Poder Executivo Consignará na lei orçamentária
anual dotações suficientes para amortização do principal e
dos encargos da operação de crédito de que trata esta lei.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 'lg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 857/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 857/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis
que especifica e dá outras providências, foi aprovado no 2
turno, com as Emendas nQs 1 e 2 ao vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 857/96
Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis que especifica

e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a vender,

observadas as normas do art. 17 da Lei Federal ng 8.666, de
21 de junho de 1993, os seguintes imóveis:
1 - no Município de Curvelo:
a) lote ng 16 da quadra 7 do Bairro Santa Cruz, com
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), havido por
força de carta oe adjudicação, conforme sentença homologada
em 11 de setembro de 1995 e registrada soP o flQ R-7-5,344,
no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo;
b) lote ng 17 da quadra 7 do Bairro Santa Cruz, com

360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), havido por
força de carta de adjudicação, conforme sentença homologada
em 11 de setembro de 1995 e registrada sob o ng R-8-5.345,
no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo;
c) lote ng 19 da quadra 7 do Bairro Santa Cruz, com
360,00m2 (trezentos e sessenta metros q uadrados), havido por
força de carta de adjudicação, conforme sentença homologada
em li de setembro de 1995 e registrada sob o ng R-6-5.347,
no Cartório ao Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo;
II - no Município de Sabinópolis: terreno urbano com

40.000,00m2 (quarenta mil metros quadrados), situado na
Avenida São Sebastião, riQ 835, no lugar denominado São
Francisco, e suas benfeitorias, assim discriminadas: galpão
com área aproximada de 3.400.00rn2 (três mil e quatrocentos
metros quadrados): prédio em concreto armado, com
aproximadamente 645,00rn2 (seiscentos e quarenta e cinco
metros quadrados) de área construida; galpão com área
aproximada de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros
quadrados); prédio de dois pavimentos, com área Construída
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de 300.00m2 (trezentos metros quadrados): casa com área
construída de 152.00m2 (cento e cinqüenta e dois metros
quadrados); casa de força, com área construída de 45.00m2
(quarenta e cinco metros quadrados): reservatório de água em
concreto armado, com capacidade para 120.000 litros (cento e
vinte mil litros): área pavimentada com 2.340,00m2 (dois mil
trezentos e quarenta metros quadrados), havido conforme
registro nQ R-5. matricula ng 136. livro 2, a fls. 1.364, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Sabinõpolis;
III - no Municipio de Pouso Alegre: imóvel urbano.

constituído de terreno com 760,00m2 (setecentos e sessenta
metros quadrados) e respectivas benfeitorias, compostas de 2
(dois) galpões. situado na Rua Alferes Gomes de Medala, ng
2.207. no Bairro São João. havido por Carta de Arrematação
registrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Pouso Alegre, sob o ng R-5, matrícula 29.255. livro 2.
Art. 2g - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á
Associação Betel de Assistência Social - ABAS - imóvel de
propriedade do Estado situado no Município de Contagem, no
Bairro São Sebastião, com área de 4.196,50m2 (quatro mil
cento e noventa e seis vírgula cinqüenta metros quadrados),
registrado sob o ng 73.925, a fls. 1 do livro ng 2, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.
Art. 3g - As alienações de que trata o art. lQ desta lei
serão precedidas de avaliação, a cargo de comissão designada
pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração.

lg - Os imóveis de que trata o art. 1Q desta lei poderão
ser objeto de permuta por outro imóvel, por produtos ou
serviços, no exclusivo interesse do Governo.

2g - Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo
anterior, não será permitida a torna por parte do Poder
Executivo.
Art. 4g - O parágrafo único do art. 3g da Lei ng 12.188. de
10 de junho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art . 3g - ....................................
Parágrafo único - As competências relativas ás atividades
de recursos hídricos atribuídas à Secretaria de Estado de
Recursos Minerais. HidricOs e Energéticos ficam transferidas
para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentàvel
Art. 5Q - Fica revogado o inciso II do art. 30 da Lei ng
12.170. de 29 de maio de 1996.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.



262

BELO HORIZONTE. TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 1996

ATA

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI No
13.006

Às Quinze noras do dia três de julho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Depurados Alberto Pinto Coelho, Marcelo Gonçalves e Antônio
Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Alberto Pinto Coelho,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo
Gonçalves que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer do relator. Deputado Antônio Andrade, sobre o veto
total á Proposição de Lei nQ 13.006, a quem passa a palavra.
Este parlamentar faz a leitura ao parecer, mediante o qual
conclui pela manutenção do veto. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para a lavratura ca ata desta
reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado António Andrade Que proceda à leitura da ata, que.
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Marcelo Gonçalves -

Antônio Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 760/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Rei ator i 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em
análise autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou
convênio com empresas, com o objetivo de implementar sistema
de parceria para execução de obras de infra-estrutura.
NO l Q turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1, com as Emendas ngs 4 a 7.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2g turno. Segue anexa a redação do vencido, que
integra este parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a situação das
finanças públicas é precária e o modelo noqual o Estado
arca com todas as obras públicas está esgotado. Há
necessidade de investimentos em infra-estrutura e de se
buscar novas formas de financiá-los.
A proposição em tela vem de encontro a essas idéias,
propondo parceria entre poder público e empresas privadas. A
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lógica oo projeto é muito interessante. A empresa,
necessitando de uma obra de infra-estrutura para aumentar
sua produção, arcaria com o seu custo. O incremento da
atividade econômica implicaria aumento de impostos para o
Estado, com o qual ele reembolsaria a empresa. Nesse sistema
todos ganham: a empresa, por ter sua produção e seus lucros
aumentados; o Estado, por realizar uma obra sem onerar suas
finanças; e a sociedade, por receber uma obra pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 760/96 no 29 turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Geraldo Rezende. Presidente e relator - Arnaldo Penna -
Leonidio Bouças - Anderson Adauto.

Redação do Vencido no 19 Turno *
PROJETO DE LEI No 760/96

* - A redação do vencido no lo turno do Projeto de Lei np
760/96 é idêntica á redação final do referido projeto.
publicada nesta edição.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 868/96

Comissão de Saúde e Ação Socia
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Oliveira Fortes, com sede no Município de Oliveira Fortes.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Núcleo Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos de Oliveira Fortes presta relevantes serviços
assistenciais á comunidade, com vistas a lhe proporcionar
melhores condições de vida.
Além disso, a entidade incentiva a solidariedade entre os
moradores, o espirito comunitário e a defesa dos interesses
comuns.
Em razão do êxito que a entidade vem alcançando no
cumprimento de suas metas, justa e meritória se mostra a
iniciativa em declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 868/96 no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões. 3 de Julho oe 1996.
Jorge Hannas. relator

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
P49 252/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 252/95, de autoria do Deputado Raul
Lima Neto, que dispõe sobre a política de proteção à fauna
aquática e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
na forma do Substitutivo ng 1.
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Vem, agora. o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, l, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 252195
Dispõe sobre a política de proteção à fauna aquática e de

desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. 1	- A fauna aquática existente em cursos d'água,
lagos, reservatórios e demais ambientes naturais ou
artificiais é bem de interesse comum a tocos os nabitantes
do Estado, assegurado o direito á sua exploração, nos termos
estabelecidos pela legislação em geral e por esta lei em
especial.

Capitulo II
Da Pesca e da Aqüicultura

Seção 1
Da Pesca

Art. 2Q - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente
a capturar ou extrair seres aquáticos, susceptíveis ou não
de aproveitamento com finalidade econômica ou social.
Art. 3 - Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica

COMO:
1 - científica, quando praticada para fins de pesquisa, por

técnicos ou cientistas devidamente autorizados;
II - desportiva, quando praticada na modalidade de

competição promovida por entidade legalmente organizada, com
a autorização do órgão competente e de acordo com as normas
por ele estaDelecidas;
III - de des pesca, quando destinada á captura do produto da

piscicultura e da aquicultura confinadas;
IV - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer,

autorizada pelo órgão competente;
V - de subsistência, quando praticada por pessoa carente,
nas imediações de sua residência, com utilização de anzol,
linha ou caniço simples e destinada ao sustento da família:
VI - profissional, quando praticada como profissão e

principal meio de vida devidamente comprovado, por pescador
matriculado em órgão competente, em água de domínio público
ou em área de domínio privado, com o consentimento do
proprietário.
Art. 4 - Fica vedada a exploração comercial do produto da
pesca, excetuado o proveniente da pesca profissional e o da
despesca.

Seção II
Dos Princípios e das Diretrizes da Atividade Pesqueira

Art. 5g - Nas atividades de pesca, deve-se assegurar a
manutenção do ecossistema local e ao euilibrio ecológico,
observados os seguintes princípios:
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II - o cumprimento da função social e econômica da pesca:
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros.
Art. 6Q - São diretrizes da politica pesqueira do Estado:

- garantir a perpetuação e a reposição das espécies;
II - disciplinar as formas e os métodos ce exploração:
III - incentivar as atividades de aqüicultura;
IV - estabelecer formas para reparação de danos;
V - incentivar o turismo ecológico;
VI - estimular programa de educação ambiental
VII - promover a pesquisa e a realização de atividade

didático-científica:
VIII - proteger a fauna e a flora aquáticas.

Seção III
Dos Aparelhos e aos Métodos

Art. 7 - O Poder Executivo estaelecerã as normas
relativas à permissão, á restrição à qroi p ição de
aparelho, petrecho, equipamento, rr.:oco DL. técnica
empregados na atividade Desqueira e fiscalizará os atos de
pesca, a guarda, a comercialização e o transporte do
produto.
Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma de
identificação de aparelho. petrecho e equipamento de pesca
licenciados.

Seção IV
Das Proibições

Art. 8 - Fica proibida a pesca:
- de espécie que deva ser preservada;

II - de espécime que tenha tamanho inferior ao permitido;
111 - em quantidade superior á permitida;
IV - em rio ou local definido pelo órgão competente;
V - em época determinada pelo órgão competente;
VI em desacordo com o que dispuser o zoneamento da pesca;
VII - com aparelho. petrecho ou substância ae uso não

autorizado;
VIII - com utilização de técnica ou método não permitido.
Parágrafo único - Excetuam-se das proibições previstas
neste artigo os atos de pesca para fins cientificos. de
controle ou de manejo de espécies, autorizados e
supervisionados pelo órgão competente.

• Seção 
Do Zoneamento da Pesca

Art. 9g - O Poder Executivo estabelecerá o zoneamento da
pesca no Estado, com vistas ao desenvolvimento sustentável
da fauna aquática.

lQ - O zoneamento de que trata o caput' deste artigo
será definido mediante estudo técnico, com base na
sustentabilidade da pesca nos rios, trechos de rios.
represas, lagoas e demais coleções d'água.

2Q - A definição da época e da modalidade de pesca
permitida j proibida constará em calendários e mapas de
fácil intepretação pelo cidadão comum.
f 3Q - A proposta de zoneamento da pesca será precedida de

audiências públicas regionais.
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- Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - aprovar os relatórios técnicos elaborados por
instituições de comprovada competência, os calendários da
pesca e os mapas do zoneamento, que serão revistos
periodicamente, em intervalos de, no máximo. 5 (cinco) anos.

Seção VI
Da Aqüicultura

Art. 10 - Compreende-se por aquicultura a atividade
destinada a criação ou reprodução, para fins econômicos.
científicos ou or namentais, de seres animais e vegetais que
tenham na água seu ambiente natural

l Q - Para o exercício da aqüicultura, são exigidos o
registro do aqüicultor e a licença expedidos pelo órgão
competente.

- Para o transporte, o uso e a exploração
socieconômica do produto da aqüicultura. é exigida licença
do órgão competente.
Art. 11 - Cabe ao poder público estimular a aqjicultra,

com a adoção das seguintes medidas:
1 - criação de centros de treinamento e orientação;
II - criação de estações apropriadas para o fomento;
III - incentivo á promoção de iniciativas destinadas á

piscicultura.

Parágrafo único - Compete à Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - a
coordenação das atividades relativas à aqúicultura.

Capitulo III
Das Licenças e dos Registros

Art. 12 - Para o exercido da atividade pesqueira no
Estado, é obrigatória a licença, salvo nas modalidades
enumeradas nos incisos III e V do art. 3g desta lei.

l Q - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e
a utilização de aparelho, petrecho e equipamento de pesca.

2g - A licença é pessoal e intransferivel, e sua
concessão fica sujeita ao recolhimento de emolumentos
administrativos e ae reposição de pesca e ao cumprimento do
disposto no zoneamento da pesca.

3 - A licença para a pesca profissional é especifica por
bacia hidrográfica.

4Q - São dispensados do recolhimento de emolumentos de
que trata o 3g deste artigo o menor de até 12 (doze) anos
de idade, quando acompanhado de um dos pais ou responsável
o aposentado e o maior de 65 (sessenta e cinco) anos, se do
sexo masculino, e de 60 (sessenta) anos, se do sexo
feminino, que utilizem para o exercicio da pesca, sem fins
comerciais, linha de mão, caniço simples ou caniço com
molinete, empregados com anzol simples ou múltiplo, e que
não sejam filiados a clube ou associação de pesca.

SQ - A licença é expedida por tempo determinado, e pode
ser sus pensa ou cancelada pelo órgão emissor, na hipótese ce
infração à lei ou por motivo de interesse ecológico.

- Pode ser concedida licença especial gratuita nos
casos estabelecidos no regulamento desta lei.
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7g - Pode ser concedida licença especial de aprendiz ce

pesca ao maior ce 14 (quatorzel e ao menor de 18 (dezoito)
anos, mediante autorização de autoridade judicial ou do
representante legal do menor.
Art. 13 - Obrigam-se ao registro a pessoa jurídica
especializada na fabricação de aparelho, petrecrio ou
equipamento de pesca de uso controlado e a pessoa física ou
jurídica que explore, comercialize ou industrialize produto
da pesca ou animal aquático vivo ou abatido, inclusive o
ornamental
: lg - Estão isentos de registro os estabelecimentos que

comercializem o produto pronto para o consumo imediato, aí
compreendidos bares, restaurantes e similares.

2g - O registro deverá ser renovado anualmente, sendo
isento de taxa o requerido para a ativicade de aqüicultura.

Capitulo IV
Da Fiscalização

Art. 14 - A fiscalização da pesca, em caráter preventivo e
repressivo, incidirá sobre:

- atividade que acarrete risco e dano ã fauna aquática;
II - captura, extração, coleta. beneficiamento,

conservação, transformação, transporte, armazenamento e
comercialização de seres aquáticos;
III - transporte, posse, guarda, exposição e utilização de

aparelho, petrecho ou equipamento.
Paragrafo único - A fiscalização da pesca será exercida por

servidor público credenciado para esse fim.
Capitulo V

Do Dano á Fauna Aquática
Art. 15 - Constitui dano à fauna aquática toda ação ou

omissão que cause prejuízo ao ecossistema a ela relacionado,
além das demais hipóteses 'previstas na legislação em vigor
e, especialmente:

- a introdução de espécie exótica sem a autorização do
órgão competente:
II - a promoção do esvaziamento ou do secamento artificial

oe coleções d'água naturais ou represas, excetuados os
reservatórios artificiais destinados á prática da
piscicultura e a outras finalidades;
III - a captura de espécime da ictiofauna com tamanho
inferior ao permitido, ou de espécie que deva ser
preservada, ou em quantidade superior à permitida. conforme
previsto na legislação em vigor:
IV - a captura de espécime da ictiofauna em local e época

proibidos ou com o emprego de aparelho, petrecho, método ou
técnica não permitida;
V - a prática de ação que provoque a morte de espécime da
ictiofauna, por qualquer meio ou modo, contrariando norma
existente.

lQ Sem prejuízo das penalidades administrativas
cabíveis. os autores do dano ficam obrigados à reparação
ambiental. por meio da reposição de espécies.
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- O Poder Executivo adotará medidas preventivas com
vistas a evitar ou minimizar o risco de dano á fauna
aquática.

Capitulo VI
Das Infrações e das Penalidades

Seção 1
Das Infrações

Art. 16 - As infrações administrativas compreendem toda
ação ou omissão que contrarie os dispositivos desta lei e
seu regulamento, sem prejuízo do disposto na legislação em
vigor, e, em especial

- a captura, a guarda, o transporte, a comercialização, a
industrialização, a utilização ou a inutilização de produto
da pesca obtido em desacordo com esta lei e seu regulamento;
II - o transporte, a comercialização, a guarda, a posse ou

a utilização de aparelho, petrecho ou equipamento de uso
proibido ou sem o devido licenciamento ou registro:
III - o uso indevido do registro ou da licença;
IV - a prática de ação que provoque a morte de animal ou

vegetal aquático nativo, em qualquer de suas fases de
crescimento e desenvolvimento, sem autorização do órgão
competente;

V - a criação de Obstáculo ou impedimento para a ocorrência
do fenômeno reprodutivo, por ação ou Omissão;
VI - a falta de registro ou licença junto ao órgão

competente;

VII - a não-apresentação de licença ou de documento de
porte obrigatório, quando solicitado;
VIII - a criação de impedimento ou dificuldade para a ação

de fiscalização.

Seção II
Das Penalidades

Art. 17 - A ação ou omissão contrária às disposições desta
lei sujeita o infrator às penalidades a seguir relacionadas,
sem prejuízo da reparação do dano ambiental. principalmente
o relativo à ictiofauna, e de Outras ações legais cabíveis:

- multa de 2 (duas) até 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais
de Referência - UFIR5 -, calculada de acordo com a natureza
da infração, seu grau, extensão, área e região de
ocorrência, o volume, o peso, a quantidade em unidades e o
valor ecológico do objeto da infração, a finalidade e as
características do ato que originou a infração, a exigência
de reposição ou reparação relativa ao ato, o dolo ou a culpa
do infrator, bem como sua proposta ou projeto de reparação,
conforme estipular o regulamento desta lei;
II - apreensão ou perda de aparelho. petrecho, equipamento

ou produto da pesca;
III - interdição ou embargo da atividade;
IV - suspensão da atividade;
V - cancelamento de autorização, licença ou registro;
VI - impedimento da obtenção de licença ou de incentivo

oficial



lQ - As penalidades previstas neste artigo aplicam-se ao
autor direto da infração ou àquele que, de qualquer modo.
concorra para a sua prática ou dela obtenha vantagem.

- Constatada a reincidência genérica, a multa será
aplicada em Cobro.
§ 3 - Constatada a reincidência especifica, além da multa
em dobro, sujeita-se o infrator à perda dos aparelhos,
petrechos e equipamentos utilizados no ato da infração.
f 4g - O pagamento de multa prevista nesta lei poderá ser

parcelado em até 5 (cinco) vezes.
Sg - Será cancelado o registro, a autorização ou a

licença da pessoa física ou jurídica que reincidir na
infração que tenha originado pena de suspensão da atividade.

- Será admitida, a critério do órgão competente, a
conversão em des pesa com a execução de projeto Ce reparação
de até 50% (cinqüenta por cento) do valor da muita aplicada.
j 7p - Cabe ao órgão competente impetrar as ações

aCmnistrativas pertinentes ao contencioso e á propositura
das execuções fiscais, relativamente aos créditos
constituídos.
Art. 18 - A infração ao disposto nesta lei e em seu
regulamento será objeto de auto de infração, com indicação
do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do
prazo de defesa.
Art. 19 - O aparelho, o petrecho ou o instrumento
apreendido será encaminhado ao órgão coordenador da pesca no
Estado, para destinação legal.
Art. 20 - O material apreendido não procurado no prazo de
180 (cento e oitenta) dias reputar-se-á abandonado, e o
órgão competente promoverá a destinação legal daquele cujo
uso seja permitido.
Parágrafo único - O material apreendido considerado de uso
proibido não será devolvido, cabendo ao órgão competente
determinar sua destinação.
Art. 21 - O produto da pesca apreendido poderá ser doado
para escolas públicas, entidades filantrópicas e outras de
cunho social e sem fins lucrativos.

Capitulo VII
Dos Recursos Administrativos

Art. 22 - O autuado, independentemente de efetuar depósito
ou caução, terá o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer
defesa, dirigida ao Diretor-Geral cio Instituto Estadual de
Floresta - IEF -, protocolando-a conforme dispuser o
regulamento desta lei.
Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do
IEF caberá recurso, em última instância, à câmara
especializada do COPAM, no prazo de 20 (vinte) dias.

Capitulo VIII
Das Receitas e suas Aplicações

Art. 23 - Os recursos provenientes da aplicação das multas
e dos emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao
custeio da atividade pesqueira, ai incluídos a pesquisa, a
educação, a fiscalização, a piscicultura, o repovoamento e
outras atividades afins.

1
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lg - O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta
Por cento) dos recursos auferidos para apoiar as atividades
de aqCiicultura.
§ 2Q - Os recursos provenientes de emolumentos de reposiçãc

de pesca serão destinados ao repovoamento de cursos d'água
com espécies da ictiofauna, observados os parâmetros
científicos pertinentes.

3 - Percentual não superior a 40% (quarenta por cento)
dos recursos auferidos destinados à reposição de pesca
Poderá ser utilizado no fornecimento, á iniciativa privada,
de alevinos e matrizes de espécies para repovoamento dos
cursos d'água. a titulo de incentivo.
Art. 24 - Os recursos provenientes de taxas e multas
arrecadadas em todas as fases da pesca, excetuando-se os
emolumentos de reposição, serão aplicados de acordo com os
planos aprovados pelo COPAM, por intermédio da Câmara de
Proteção da Biodiversidade.

Capitulo IX
Da Educação Ambiental

Art. 25 - Os órgãos competentes criarão mecanismos que
Visem ao desenvolvimento integrado de programas de educação
ambiental e de informação técnica, relativos à proteção e ao
incremento dos recursos da fauna e da flora aquáticas no
Estado.
Art. 26 - Cabe ao poder público divulgar os princípios e o

conteúdo desta lei nas escolas de nível fundamental, médio e
superior da rede estadual, em colônias e associações de
pescadores, em órgãos ambientais, bibliotecas públicas e
Prefeituras Municipais.

Capitulo X
Disposições Finais

Art. 27 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão
competente o IEF, ressalvada a competência ao COPAM.
Art. 28 - O IEF firmará instrumentos de cooperação com o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.

Art. 29 - O IEF firmará com a Policia Militar ao Estado ae
Minas Gerais - PMMG - instrumento por meio do qual serão
implementadas as ações oe fiscalização e autuação, para o
cumprimento desta lei e oe seu regulamento.
Art. 30 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei
e em seu regulamento, aplica-se aos infratores,
subsidiariamente, o disposto na legislação em vigor e em
es pecial, nas Leis Federais ngs 6.938, de 31 de agosto de
1981, e 7.679. de 23 de novembro de 1988.
Art. 31 - Para a consecução dos objetivos desta 'ei, fica o
Poder Executivo autorizado a firmar convénio, ajuste ou
instrumento congénere com órgão Ou entidade governamental ou
não governamental da União, dos Estados e aos municípios.
Art. 32 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de
sua publicação.
Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 34 - Revogam-se

 
as disposições

 
em contrário,

especialmente o Decreto no 27.831, de 27 de janeiro de 1988.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Elbe Brandão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Geraldo

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 760/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 760/96, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou
convênio com empresa ou consórcio de empresas, com o
objetivo de implementar sistema de parceria para a execução
de obras de infra-estrutura no Estado, e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, cue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 760/96
Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou convênio
com empresa ou consórcio de empresas, com o objetivo de
implementa r sistema de parceria para a execução de obras de
infra-estrutura no Estado, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, na
forma prevista em regulamento, contrato ou convênio com
empresa ou consórcio de empresas que tenha estabelecimento
instalado ou em via de instalação no Estado, com o objetivo
de implementar sistema de parceria para construção,
recuperação ou melhoramento de obra pública de infra-
estrutura.
Art. 2g - A autorização a que se refere o artigo anterior
tem como objetivo especifico a construção, a recuperação ou
o melhoramento de rodovia, hidrovia, aeroporto, porto
fluvial e lacustre, ponte, viaduto, armazém, silo e outras
obras públicas de infra-estrutura, equiparadas ou
acessórias, de interesse comum, previstas em plano regional
ou setorial e na lei orçamentária, devendo as obras e os
serviços serem contratados nos termos da legislação
licitatória aplicávei.
Art. 3o - Os contratos ou os convênios celebrados em
decorrência da autorização prevista no art. lg desta lei
serão firmados pelo Estado, representado pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral, pelo Secretário
de Estado da Fazenda e pelo Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas e. quando for o caso, com a
interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - ou outro órgão ou entidade
a que se vincule o objeto do ajuste.
Parágrafo único - Norma regulamentar estabelecerá as formas

e os sistemas de orientação técnica, supervisão e controle a
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cargo do poder público, abrangendo o processo licitatório, a
execução e a fiscalização das obras e dos serviços.
Art. 4g - A contratação da parceria de Que trata esta lei
dependerá, em cada caso, da verificação da possibilidade de
a empresa ou as empresas Consorciadas obterem incremento
significativo de faturamento em decorrência da construção,
da recuperação ou do melhoramento da infra-estrutura de
interesse comum, na forma reconhecida em estimativa
previamente feita pela Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral e pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Parágrafo único - O incremento significativo de faturamento
a que se refere o "caput deste artigo será calculado com
base no faturamento Obtido pela empresa no exercício
anterior àquele em que ocorrer a assinatura do contrato ou
do convênio.

Art. 5g - Na ocorrência da hipótese prevista no artigo
anterior, o contrato ou o Convênio deverá prever que os
encargos da contratação e o custo total ou parcial das obras
e dos serviços executados serão cumpridos e pagos pela
empresa ou pelas empresas consorciadas, permitido o
reembolso pelo Estado, nos termos desta lei e de seu
regulamento.

Parágrafo único - O reembolso, quando for o caso, se fará
em parcelas bimestrais, admitida a correção monetária
prevista em lei federal.

Art. 6Q - As obras e os serviços executados, assim como
seus bens e valores agregados, serão automaticamente tidos
como doados, sem encargo, ao Estado se, decorrido o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias após o seu término, a
empresa ou as empresas Consorciadas não tiverem logrado
incremento de faturamento igual ou superior a 50% (cinqüenta
por cento) da estimativa de que trata o art. 4g desta lei.
Parágrafo único - Na ocorrência aa hipótese prevista neste

artigo, as obras e os serviços executados, assim como seus
bens e valores agregados, serão considerados bens ou valores
sob administração do poder público estadual, até que seja
ultimada a doação.

Art. 7g - Ocorrendo o incremento de faturamento nos limites
mínimos previstos no artigo anterior, nos termos e nos
prazos desta lei e de seu regulamento, o Estado reembolsará,
a titulo de remuneração, o valor total do Custo das obras e
dos serviços.

lg - Se o reembolso de que trata este artigo não for pago
no prazo, fica assegurado ao contratado ou ao conveniado o
direito de compensação do crédito a ele correspondente com
seus débitos para com o Estado.

2g - O regulamento designará a autoridade competente para
aprovar as obras e os serviços executaaos, para fins de
autorização do pagamento do reembolso.

- O valor de cada parcela de pagamento não
ultrapassará o percentual incidente sobre o incremento do
faturamento liquido apurado mês a mês, relativo
exclusivamente a vendas no mercado interno, nos termos do
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regulamento, tendo como referência o disposto no parágrafo
único do art. 4g desta lei.
Art. 8 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa cópia do contrato ou do convênio celebrado, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua
assinatura.
Art. 9g - O Poder Executivo proporá as consignações, as
alterações orçamentárias e as alterações de diretrizes
necessárias aos registros e aos reembolsos previstos nesta
lei.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
José Maria Barros. P resiaente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI

PIQ 868/96
Comissão de Redação

O Projeto de Le i flQ 868/96. de autoria do Deputado José
Bonifácio, que declara de utilidade pública o Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Oliveira Fortes, com sede no Município de Oliveira Fortes,
foi abrovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim e que.
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo. opinamos Dor se dar à proposição a seguinte
redação final, cue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 868/96
Declara de utilidade cública o Núcleo Assistencial do
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos ce Oliveira Fortes,
com sede no Municipio de Oliveira Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Geral
Art. l - Fica declarado de utilidade pública
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos
Oliveira Fortes, com sede no Municipio de Oliveira
Ar. 2Q - Esta lei entra em vigor na dat

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão,

Geraldo Rezende.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 1996

ATAS

ATA DA 169ê REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE JULHO DE 1996

Presidéncia dos Deputados Agostinho Patrús. Warcerley Ávila
e SeDastião Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência; Mensagens ngs 125. 126 e
127/96 (encaminrlarn os Projetos de Lei ngs 895 e 896/96 e o
Veto Parcial á Proposição de Lei flQ 13.043,
respectivamente). do Governador do Estado - Telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Reauerimentos flQS
1.540 a 1.542/96 - Requerimento do Deputado Joâo Leite e
outros - Comunicações: Comunicações aas Comissões de
Administração Pública e de Defesa do Consumidor e dos
Deputados Paulo Piau. Paulo Schettino, Aiencar da Silveira
Júnior e Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Gilmar Machado,
Durval Angelo e Almir Cardoso - Questões de ordem; chamada
para recomposição de quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): lsi Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado João Leite e outros; deferimento - Eleição da
Comissão Representativa - 24 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Romeu Queiroz;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Durval Angelo;
questões de ordem; chamada para recomposição de quorum;
existência de número regimental para continuação dos
trabalhos; discurso do Deputado Marcos Helênio; questão de
ordem; discurso do Deputado Anivaldo Coelho: questão de
ordem; discursos dos Deputados Ivo José e Marco Régis;
aprovação do requerimento; verificação de votação;
ratificação da aprovação; prejudicialidade do requerimento
do Deputado Gilmar Machado; questão de ordem - Votação, em
19 turno, do Projeto de Lei flQ 469/95: prosseguimento da
votação do requerimento do Deputado Durval Angelo: rejeição:
questão de ordem; requerimento do Deputado Durval Angelo;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Durval Angelo;
questão de ordem; discursos dos Deputados Marcos Helênio e
Anivaldo Coelho; rejeição do requerimento; verificação de
votação; ratificação da rejeição; questão de ordem:
requerimento do Deputado Durval Angelo: discursos dos
Deputados Durval Angelo, Gilmar Machado. Marcos Helênio.
Almir Cardoso e Anivaldo Coelho; questão de ordem; chamada
para recomposição de número regimental; existência de
"quorum" para votação; rejeição ao requerimento; verificação
de votação; ratificação da rejeição; requerimento do
Deputado Gilmar Machado: deferimento; votação ao
Substitutivo rig 2: aprovação: votação da Emenda ng 2;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Arnaldo Penna;
rejeição; votação da Emenda ng 5; discursos dos Deputados
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Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira; rejeição;
verificação de votação: ratificação da rejeição; prorrogação
ca reunião; votação cia Emenda flQ 6; discursos dos Deoutados
Gilmar Machado e Durval Angelo; rejeição: verificação de
votação : ratificação da rejeição; votação da Emenda nQ 8;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Francisco Ramalho:
rejeição; votação cia Emenda flQ 9; discursos dos Deputados
Gilmar Machado e Péricles Ferreira; rejeição:
prejudicialidade das Emendas ngs 1, 3, 4 e 7 - Votação, em

l Q turno. do Projeto de Le i flQ 647/96: requerimento ao
DeDutado Durva' Angelo; deferimento: requerimento cio
Deputado Durval Angelo: discursos aos Deputados Durval
Angelo, Gilmar Machado, Anivaldo Coelho e Almir Carooso;
questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum":
existência de "quorum' para votação: rejeição do

requerimento: requerimento do Deputado Durval Angelo:
discursos dos Deputados Durval Angelo. Gilmar Machado e Iva

JOSé: questões de ordem; chamada para recomposição de número
regimental; existência de "quorum" para votação: auestão de
ordem: discursos dos Deputados Marcos Helênio e Anivaldo
Coelho: questões de ordem: rejeição ao requerimento:
requerimento do Deputado Durval Angelo: discurso do Deputado
Gilmar Machado; questões de ordem; discursos dos Deputados
Ivo José e Alencar da Silveira Júnior - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wancerley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Errnano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues -
Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycofl Terra Pinto
- Hely Tarpuinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
- Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,

a lista de comparecimento registra a existência oe número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção cie Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretãria, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.
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la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Júnior. 2-Secretàrio "a(i
hoc" procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 12-Secretário, lê a seguinte

Correspondência:

"MENSAGEM No 125/96*
Belo Horizonte, lQ de julho de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que altera a Lei ng 11.394, de 6 de janeiro de
1994, Que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba
e dá outras providências.
A alteração proposta destina-se, basicamente, a direcionar
a aplicação dos recursos do Fundo Jaiba em empreendimentos
no âmbito do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba,
ampliando a possibilidade de investimentos voltados para o
incentivo das atividades de produção rural.
O projeto prevê ainda outros pequenos ajustes na legislação

do Fundo Jaiba, visando conferir-lhe maior operacionalidade.
Por se tratar de matéria urgente. Solicito que o projeto de
lei anexo seja apreciado com a observância do disposto no
artigo 69 da Constituição do Estado.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 895/96
Altera a Lei flQ 11.394, de 6 de janeiro de 1994. que cria o
Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá outras
providências.

Art. lg - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n
11.394, de 6 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. lg - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Regional
do Jaiba - Fundo Jaiba, com os Objetivos de promover a
melhoria das condições socioeconômicas da região de
abrangência do projeto do Distrito Agroincustrial do Jaiba,
expandir suas fronteiras agrícolas e elevar seus índices de
produtividade por meio de desenvolvimento ca irrigação.
Art. 5g - Os recursos ao fundo serão destinados ao
financiamento de empreendimentos no âmbito do projeto do
Distrito Agroindustrial do Jaíba, contemplando investimentos
fixos, semifixos e custeio agrícola, conforme caracterizados
no Manual de Crédito Rural - MCR, e capital de giro para as
cooperativas participantes do programa, com a observância
das seguintes condições:

- o valor ao financiamento será limitado a 90% (noventa
por cento) dos investimentos fixos e semifixos, 70% (setenta
por cento) das inversões em custeio do primeiro e do segundo
anos e a 30% (trinta por cento) do capital circulante para
as cooperativas;
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III - os financiamentos para custeio agricola e para
capital de giro destinados às cooperativas terão prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) meses;
V - os juros serão de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado monetariamente,
capitalizados durante os periodos de carência e amortização
e pagos juntamente com as parcelas do principal:
VII - as garantias serão reais ou fidejussórias, a critério

ao agente financeiro.
Parágrafo único - Os limites, prazos e encargos financeiros
de financiamento, previstos nos incisos de 1 a V deste
artigo, poderão ser alterados em função de legislação
federal relativa às operações da espécie vigente para a
região à época da aprovação dos financiamentos.
Art. 8 - Integram o grupo coordenador:
VI - 1 (um) representante do Conselho de Administração do
Distrito de Irrigação do Jaiba - DIJ.
Parágrafo único - Compete ao grupo coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar nQ 27. de 18 de janeiro de 1993:
III - autorizar o agente financeiro a caucionar os direitos

creditórios do funoo para garantir empréstimos a serem
contratados com instituições nacionais e internacionais,
conforme o artigo 11 da Lei Complementar ng 27. de 18 de
janeiro de 1993, com a redação dada pela Lei Complementar ng
36, de 18 de janeiro de 1995.
Art. 2 - Havendo inadimplência por parte dos beneficiários
em relação a quaisquer das obrigações assumidas no contrato,
incidirão, sobre o saldo devedor, atualização monetária
plena, multa e juros moratórios, sem prejuizo de outras
penalidades cabíveis.
Parágrafo único - O agente financeiro poderá transigir,
para efeito de acordo, com relação ás penalidades previstas
no caput deste artigo. observados critérios próprios
estabelecidos na regulamentação dofundo.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, mantendo-se inalterados os financiamentos já
concedidos.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/C o ar. 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acorco co" o texto original.

"MENSAGEM No 126/96
Belo Horizonte. lQ de ijino cc 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que dá nova redação ao "caput" do artigo 3g da Lei
ng 12.082. de 12 de janeiro de 1996.
A Lei ng 12.012 instituiu o uso obrigatório do cinto de
segurança nos veiculos automotores que transitem no
território do Estado, tendo previsto a aplicação de multa,
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para o caso de descumprirnento do preceito, com base na
Unidade Padrão Fiscal de Minas Gerais - UPFMG.
Ocorre que a Lei Federal flQ 8.383, de 30 de dezembro de
l99, criou a Unidade Fiscal de Referência - UFIR - como
parâmetro para atualização de tributos e de valores
relativos a multas e penalidades de qualquer natureza.
O projeto ora encaminriado faz a adaptação da legislação

estadual ao que estabelece a Lei Federal ng 8.383. de 1991,
adotando a UFIR como base para cálculo da multa aplicável ao
proprietário de veiculo que não usar o cinto de segurança.
Por se tratar oe matéria urgente, solicito a Vossa
Excelência que o projeto de lei anexo seja apreciado de
acordo com o dis posto no artigo 69 da Constituição do
Estado.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões do meu elevado apreço e distinta
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 896/96
Dá nova redação ao caput' do artigo 3g da Lei nQ 12.082,

de 12 de janeiro de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O "ca put do artigo 3g da Lei flQ 12.082. de 12 de
janeiro de 1996, que obriga o uso de cinto de segurança nos
veículos que menciona no território do Estado de Minas
Gerais, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3g - O descurnprimento do disposto nesta lei sujeitará

o proprietário do veiculo à multa de 60 (sessenta) Unidades
Fiscal de Referência - UFIRs - por infração..
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original

"MENSAGEM NQ 127/96*
Belo Horizonte. 2 de julho de 1996.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição Que me confere o artigo 90. inciso
VIII. combinado com o artigo 70. inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 13.043.
que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de
concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona
e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa.

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azerecio, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 13.043, que autoriza o
Poder Executivo a delegar, por meio de concessão Ou de
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permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências, vejo-me no dever de opor-lhe veto parcial
para excluir da sanção dispositivos que se revelam
inconstitucionais ou contrários ao interesse público.
Assim é que deixo de acolher o inciso VII ao artigo 1Q da
proposição, que prevê a hipótese de delegação de serviço de
perícia e elaboração de laudo técnico para apuração de
responsabilidade Civil em razão de dano provocado por
acidente de trânsito.
Ocorre que essa atividade é própria de policia técnico-
cientifica, que á Policia Civil cabe exercer em caráter
privativo, nos termos do artigo 139, 1, da Constituição do
Estado.
No que diz respeito aos direitos dos usuários de serviço
público exercido por meio de concessão ou permissão, de que
trata o artigo 3ç da proposição, considero que norma desse
teor é desnecessária, uma vez que a matéria acha-se
regulada, de modo adequado e amplo, na Lei Federal ng 8.987.
ce 13 de fevereiro de 1995, e será necessariamente objeto de
previsão no contrato de concessão que ocorrer no âmbito do
Estado.
O artigo 4g da proposição prevê, por sua vez, a criação e
organização de comissão de acompanhamento e fiscalização
para caca concessão de serviço público, desdobrando o
desempenho desses encargos por inúmeras unidades de
controle, o Que. ce"tamente, não é recomendavel.
Observo, a esse respeito, que a atribuição de planejar,
regulamentar e fiscalizar as concessões e permissões será
cumprida por meio de órgão técnico, a ser instituído para
esse fim, nos termos do artigo 7Q da proposição.
Deixo também ae acolher o parágrafo único do artigo 6Q, que
prevê a divulgação do ato de revisão de tarifa em jornais de
grande circulação. Considero que a desejada e necessária
publicidade do ato de reajuste ou revisão de tarifa, bem
como dos estudos que lhe deram causa, será bem atendida com
a obrigatória publicação ao respectivo ato no 'Minas
Gerais".
Estendo o veto aos E 1Q, 2Q e 3Q do artigo 7Q da

proposição. uma vez Que a matéria sobre a qual dispõem.
relacionada com a organização e estrutura do órgão técnico
fiscalizador das concessões e permissões. é própria de
regulamento, em que serão estabelecidas disposições que mais
apropriadamente definam a finalidade e o funcionamento de
tal órgão.
Deixo de sancionar o artigo 8g e seu parágrafo único, que

mantém ou prorrogam concessões ou permissões anteriores, de
modo amplo e indiscriminaoo, cuidando-se, assim, de preceito
que deve ser expungido ca proposição, para resguardo e
cumprimento do principio da licitação, exigido pelo artigo
175 da Constituição Federal.
Finalmente, desacolho o artigo 10, por introduzir regra que
permite ao concessionário ou permissionário fazer
compensação de crédito com o Estado.
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Trata-se, como se percebe, de matéria cuja adoção depende
de estudos técnicos especializacios e de exame de
conveniência para os interesses fazendários do Estado,
incluindo-se, assim, entre os assuntos que exigem prudente
consideração e tratamento por meio de lei específica.
São esses os motivos que me levam a opor veto ao inciso VII
do artigo lQ. ao artigo 3g e incisos 1, II e parágrafo
único, ao artigo 4g e parágrafos e incisos, ao parágrafo
único do artigo 6g. aos 1. 2g e 3Q do art. 7g, ao artigo
8Q e parágrafo único, e ao artigo 10 da Pro posição de Lei ng
13.043, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

TELEGRAMAS
Do Sr. Pedro Bittencourt, Presidente da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina, agradecendo convite para a
primeira reunião do Conselho Deliberativo UNALE.
Dos Srs. Antônio do Valle e Márcio Reinaldo Moreira,

Deputados Federais, José Alencar Gomes da Silva, Presidente
cia COTEMINAS. e Clésio Andrade. de Brasilia, agradecendo
convite para o lançamento do livro "Antologia co Bom Senso",
do Deputado Federal Roberto Campos.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador do Estado, comunicando o encaminhamento cio
assunto do Ofício ng 1.570/96 ao IMA, para exame. (- A
Comissão de Agropecuária.)

CARTÕES
Dos Srs. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da
Educação; Jáder Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente
do IBAMA em Minas Gerais; Judite Franklin Vidal, Delegada
DAMF-MG; Bruno Lombardi, Procurador-Chefe cia Defensoria
Pública, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem á memória do Sr. José Maria Almim.
Das Sras. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da
Educação; Judite Franklin Vidal, Delegada DAMF-MG,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem
aos 221 anos da PMMG.

Do Sr. Antônio Carlos Jacob, Presidente da Câmara Municipal
de Ubá. agradecendo o convite para a reunião realizada com o
propósito de discutir a estratégia de acompanhamento das
propostas das audiências públicas regionais.
Do Sr. Fábio Eugênio Fe'-reira Lima, Secretário Adjunto da

Habitação, agradecendo o convite para o lançamento do livro
'Antologia do Bom Senso.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
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NQ 1.540/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus. Pátria e Família, localizada no Município de
Corinto, por seus 13 anos de existência.
Ng 1.541/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros de São João, localizacia no Município de
Contagem, por seus quatro anos de existência.
Ng 1.542/96, ao Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Nosce Te Ipsum. localizada nesta Capital, por-seus
quatro anos de existência. (- Distribuídos á Comissão de
Eduçação.
- E também encaminhado ã Mesa requerimento do Deputado João

Leite e outros.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Administração Pública e de Defesa do Consumidor e aos
Deputados Paulo Piau, Paulo Schettino. Alencar cia Silveira
Júnor e Sebastião Navarro Vieira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Oorr a palavra, o De putado Raui Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
fiz questão de inscrever-me para falar nesta tarde, porque
minha consciência impulsiona-me a fazê-lo, e pediria
gentileza e atenção para o que vou dizer.
Estamos no processo de discussão de um projeto em que o PT
- acredito que de uma forma que para eles parece justa -,
procura por todas as formas obstruir. Evidentemente, ouvindo
os inflamados discursos aqui pronunciados e conhecendo a
máxima que diz que para julgarmos, 'a principio, mister se
faz o saper", procurei desde ontem, à noite, examinar
profundamente o mérito deste projeto, para não dar o meu
parecer e o meu voto de forma errada.
E lógico que, a principio, nos preocupou o fato de se tirar

do trabalhador, funcionário público, uma quantia, ainda que
insignificante, de 3,5% de seu salário. Sei que, para quem
ganha R$300.00, isso representa em torno de R$10,00, o que
vale uma cesta básica. Contudo, ouvindo ambas as partes.
ambas as argumentações contrária e a favor, examinando
acuradamente o projeto, percebi que os discursos aqui
pronunciados, com todo o respeito, não retratam
transparência e verdade.
Sabemos que vivemos num Estaao paternalista, que nosso País
é ingovernável, que a máquina administrativa está de tal
maneira emperrada que, se não houver uma reforma imediata -
ainda que em prejuízo cia imagem de político sério, pois
sinto-me neste momento no dever cie defender o Governador
Eduardo Azeredo, porque é necessário coragem para fazer
projetos impopulares como esse -, não será possível
consertar o Estado, fazer com que ele se torrgovernável.
Isso permite que salários sejam futuramente me orados para
o funcionalismo, inclusive.
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A alegação veemente de que haverá grande prejuizo para a
classe menos favorecida também não procede. Não procede pelo
fato de que o projeto não estabelece distinção. São apenas
3,5% para todas as categorias. Não é quem ganha mais paga
menos, ou quem ganha menos paga mais, como se tentou colocar
aqui. O projeto estabelece 3,5%. Não há distinção. Quem
ganha R$100,00 tem descontados R$3,50, e quem ganha
R$1.000,00 tem descontados R$35,00. Conse qüentemente, isso
vai gerar a possibilidade de o Estado pagar a aposentadoria
integral para o funcionário público, O Que não está podendo
fazer.
Alegar que o IPSEMG faz essa variação também não procede,
porque o projeto aqui discutido não é o do IPSEMG. Isso será
discutido posteriormente. No Espirito Santo - e é isso, Srs.
Deputados, companheiros do PT, que me sinto, eu diria, pouco
â vontade para dizer, mas é fato, procuramos apurar hoje -,
no Espirito Santo, esse desconto para a previdência chega a
quase 155.'. O Governador do Espirito Santo, segundo
informações dadas aqui ontem, fez um projeto e o encaminhou
á Assembléia Legislativa do Estado, em que pedia um desconto
de 5%, e não de 3,5%, para regularizar a situação Co Estado,
que ele considerava ingovernável, porque a máquina
administrativa estava emperrada E. meus senhores e minhas
senhoras, esse Governador é um Governador do PT, do Partido
dos Trabalhadores. Se ele defende, com argumentação e
clareza, a governalidade do seu Estado e a possibilidade de
até valorizar o trabalhador e aumentar os salários mais
tarde, é porque, do jeito que está, o Estado é ingovernável
Por que aqui se faz o contrário? Por que aqui se ataca, com
tanta ferocidade, alguém que faz um projeto tão impopular
quanto esse, mas tão necessário para que se enxugue e se
conserte a máquina administrativa, a fim de que o servidor
público tenha salário condigno e a posentadoria integral?
Como não agimos com a razão. ou simplesmente somos oposição
por ser, ou somos a favor por ser, sobre isso não
refletimos somos impiedosos e tendenciosos, ás vezes. E
isso é partidarismo, não é sinônimo de compromisso com o
partido, com uma ideologia, mas um com promisso com urna
facção, simplesmente por acusar ou por defender.
Essa é a razão pela qual, depois de muito exame cia matéria,

vejo que esse projeto e a insistência Co Governador numa
' hora como esta, em que muitos acreditam num desgaste
politico para os candidatos do Governo, significam coragem,
significam honestidade, significam. sobretuco, compromisso
com a verdade. porque ele está sendo transparente no que
expõe. Precisamos conhecer toda a argumentação - e de
companheiros que têm, por este Deputado aue vos fala, a
maior admiração, como o companheiro Gilmar Machado, que.
além de companheiro nesta Casa, é uni irmão em Cristo e
zeloso com a verdade -, e precisamos reconhecer que nós
todos somos sujeitos a erro. E o que nos leva ao erro de
forma veemente é a paixão ideológica ou o compromisso, sem
r eflexão, com nossas idéias, ou a defesa daquilo que falamos
ou escrevemos sem reflexão ou flexibilidade. caracteristicas
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do homem humilde e sábio. Afirmou-se que esse projeto é
injusto. iníquo, arbitrário, porque vai levar quem ganha
menos mas a pagar mais e Quem ganha mais a pagar menos, mas

o projeto não fala 4 sso. O projeto é equânime quando diz:
3.5% de desconto para todo o funcionalismo. Se o do 1PSEMG
é de 8%. ele não está sendo discutido agora. O próprio
Governador, numa atitude de humildade, reconhece Que o que
está ai é, de fato, opressor para o funcionalismo público.
Essa é a razão por que se propõe uma discussão ampla a
respeito do IPSEMG.
Estamos, porém, discutindo, agora, a taxa que possibilitará

ao Estado de Minas Gerais ser justo, pagando aposentadorias
justas, complementando as aposentadorias defasadas e pagando
os salários do funciona l ismo. Não podemos, simplesmente,
usar a retórica, a linguagem, a força da persuasão para
atacar, com impiedade. quem, no momento, procura acertar.
Sobretudo, quando não somos transparentes ou coerentes, pois
a incoerência, meus senhores e minhas senhoras, é uma
característica da hipocrisia, uma vez que o próprio Governo
do PT - refiro-me, agora ã, administração do Estado do
Espirto Santo - reconhece a necessidade de uma reforma ria
previdência do seu Estado, para que ele oossa ser governado,
buscando impostos como esse, de 5%. Podemos provar o que
dizemos. Por isso, apelamos para a consciência dos nobres
companheiros Co PT, para que, com uma atitude nobre,
coerente, não ataquem, não agridam quem procura favorecer ou
ajudar o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, presentes ás galerias, imprensa, ocupamos a
tribuna , nesta tarde, e gostaríamos de dar algumas
informações ao competente e sério De putado Raul Lima Neto.

Entendemos que a sua exposição é uma tentativa de dar uma
explicação, inclusive para si mesmo, porque sabemos da sua
luta pela justiça, e, por isso, ele precisa ter a
consciência tranqüila com relação a esse projeto que vai ter
q ue aprovar, apesar de não querer votar. Mas ele vai ter que
votar. Queremos apresentar aqui aseguinte argumentação:
primeiramente, o Espí r ito Santo está discutindo a c'iação de
um fundo, e o projeto de lei está na Assembléia Legislativa
do Estado porque o Governador Vitor Buaiz é um Governador
sério, que tem uma discussão séria com os servidores.
Primeiramente, ele apresenta o anteprojeto, senta-se com os
servidores, discute com eles, para, depois, mandá-lo à
Assembléia Legislativa e estabelecer processos de discussão.
Esse é o processo correto. Deputado Raul Lima Neto, e
queríamos que o mesmo processo estivesse acontecendo no
Estado de Minas Gerais. Eu pergunto: Qual foi o ciálogo que
o Governador do Estado de Minas estabeleceu com OS
servidores deste Estado antes de enviar o projeto, Deputado?
O senhor pode apartear, pois teremos o maior prazer em ouvi-
lo.
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O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado, é uma
pena que V. Exa. não estivesse presente no inicio da
reunião, pois na minha fala, com toda a transparência e
sinceridade, pois do contrário seria hipocrisia e pecado,
disse o que penso a seu respeito. O senhor é um tribuno dos
mais ilustres, sendo um defensor das causas justas. Disse
que jamais condenava a sua consciência porque cria que você
defendia aquilo em que pensava. E. realmente, o senhor
defende o que pensa. Entretanto, nobre companheiro, como
sempre, cito nesta Casa a palavra de um grande filósofo:
"Não me envergonho de pensar, por isso não me envergonho de
mudar,". Pensando e examinando, para não tomar uma decisão
errada - depois de ontem á noite, fui para casa e até orei -
examinei acuradamente todo o mérito e os deméritos desse
projeto e vi que o nosso Estado é ingovernável, é
paternalista. Nós temos que mudar mesmo. O que o Governador
quer fazer é possibilitar a o Estado a complementação das
aposentadorias. E esse projeto, nobre companheiro, não tem
dois pesos e duas medidas: é 3% a 5%. O Que vai fazer a
variação é o IPSEMG, o que vai ser discutido posteriormente.
Ternos um exemplo, dizemos até que temos uma jurisprudência,

que já há uma discussão, até á exaustão, e a comprovação ca
necessidade desse projeto pelo vosso Governador, Vítor
Buaiz, do Espirito Santo. E exatamente essa jurisprudência
que ele já discutiu, Gilmar, até á exaustão, razão pela qual
ele chegou à conclusão da necessidade desse projeto. Se ele
chegou à conclusão dessa necessidade, porque, então, vamos
discutir aqui? Já temos o exemplo lá. Há urgência, porque,
na verdade - V. Exa. tem de concordar - um Governador que,
numa época como esta, faz um projeto impopular corno esse, é
porque, na verdade, ele tem preocupação muito mais com a
qolitica do que com a politicagem, muito mais com o povo do
aue com o populismo, pelo que apelo à consciência nobre ce
meu irmão, de meu amigo, para que. pensanco, mude e não
atrase mais a votação desse projeto. Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Analisando as palavras do nobre
Deputado Raul Lima Neto, chegamos á conclusão de que,
realmente, o Governador, que o ilustre Deputado está dizendo
que é sério e que pensa mais no povo do que na politicagem,
deveria devolver o dinheiro que está retirando do IPSEMG,
para que as pessoas pudessem ter atendimento nos hospitais
do interior. Tem servente que está saindo de Uberlândia.
nobre Deputado, sem dinheiro, e tem que vir a Belo
Horizonte, porque o Governador não está colocando dinheiro
no IPSEMG. Ele está recolhendo um dinheiro que é
sacrificado, nobre Deputado. Falo isso porque sou filho de
uma serviçal. Vivemos a minha infância com o salário da
minha mãe, que levou 30 anos para se aposentar como servente
do Estado, ganhando o salário. Sabemos o que é aquele
desconto pequeno que, para nós, parece pouco - R$4.50 ou
R$5,00 - mas, para quem vive com o salário, nobre Deputado.
são esses R$5,00 que garantem o pão da manhã para a família.
durante 10 dias. Parece um absurdo, mas tem gente que come
apenas um pedaço ce pão. pois há um único pão para as cinco
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pessoas da familia. durante 10 dias, com R$5.00. Parece
pouco porque, para nós, R$5,00 são dados de gorjeta ou
alguma outra coisa, mas para quem ganha salário e fica
ralando o mês inteiro, nobre Deputado, não é assim. Seria

diferente se o Governador tivesse essa sensibilidade, mas
ele nunca passou por isso, não sabe o que é isso, não sabe o
que ê chegar um dia e não ter um pão para comer. Mas nós
sabemos, porque já vivemos isso. Sabemos o que é estar com
fome e só ter aquele pedaço de cão. comê-lo e ficar com
vontade de comer mais, mas não poder. Sabemos o que é isso,
mas o Governador não sabe. E é exatamente por isso, pois se
ele tivesse essa sensibilidade, não estariamos aqui, ainda,
trabalhando nessa questão. Estariamos discutindo o Fundo
Previdenciário, discutindo o IPSEMG, que não está dando
atendimento às pessoas do interior, porque é muito duro ver
uma pessoa chegar ao nosso gabinete pedindo uma passagem
para vir a Belo Horizonte fazer um exame médico. E duro.
nobre Deputado, ver pessoas que, às vezes, não sabem nem
andar em Belo horizonte e têm que sair, andar cito horas e
meia para vir, mais oito horas e meia para voltar, e, as
vezes, passar o dia em Belo Horizonte sem ter o que comer.
Essas coisas o Governador deveria conhecer, pois é isso que
ele está precisando conhecer. O Governador está precisando
conhecer o nosso Estado "real'. S. Exa. vive em seu Palácio,
mas não sabe que os outros mineiros não vivem. E por essas
pessoas que estou batalhando.
Concedo um aparte ao Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado,
estabelecemos o debate e eu estou ouvindo V. Exa. com toda
atençã Mas o assunto, às vezes pela paixão, sai da ordem.
Sabemc que o salário do brasileiro é vil, já falei isso
diversas vezes da tribuna. NO Brasil, tudo é caro, só a mão-
de-op ra do trabalhador é vii. E necessário valorizar o homem
e não o objeto. O nosso Pais tem uma cultura ce corrupção
estabelecida até no que tange à interpretação do valor do
homem. O que esse projeto está propondo é algo que não tem
nada a ver com isso. E um projeto que propõe descontar 3.5%
do salário para complementação da aposentadoria. O nosso
Pais é altamente paternalista em algumas situações e, por
essa razão, ele é o que é. Só quero dizer que esse projeto
está sendo proposto até para que o Estado seja governado.
até para que se possa mudar essa situação caótica que V.
Exa. expôs, de pessoas que vivem com R$5.00 para comprar

• pão, até para que o Estado cumpra o seu dever de governar.
Esse projeto é o chute inicial para consertar a máquina
emperrada que a República gerou em nosso Estado e em nosso
Pais. Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Concordo cue esse projeto é um
chute inicial no salário do pessoal do Executivo, que ganha
menos. E é exatamente uma demonstração de que o Governador
não tem coragem de dar um chute também na questão do
Judiciário, porque o Judiciário está fora. Quem ganha mais
está fora, quem ganha menos é que vai ser penalizado. Ai
está, nobre Deputado, a incoerência do Governador. Essa é a
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critica que fazemos. S. Exa. tem coragem de enfrentar,
agora, a impopularidade para confiscar salário de quem ganha
pouco, mas S. Exa. não tem coragem de enfrentar os Juizes,
os Desembargacjores. E essa incoerência que estamos
explicitando e demonstrando, O Judiciário dá problema, os
Juizes dão problema, os Desembargadores dão problema.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Temos um desconto

de R$600,00. toco mês, oara completar a nossa aposentadoria.
O Deputado Gilmar Machado - Não concordo com isso.
Mas S. Exa. não enfrenta o Poder Judiciário. E ai que

mostramos a sua incoerência. Esse, ele não enfrenta. Por Que
não enfrentar os grandes? E muito mais fácil tirar dos
pequenos, porque essas pessoas têm mais dificuldade para se
organizarem, para ter voz. Os Juizes vão ao Palácio e
reclamam, mas o Governador não tem espaço na sua agenda para
receber uma serviçal de escola. Mas os Juizes, a qualquer
momento Que ligam, têm audiências marcadas, são recebidos.
Ai está a diferença. Por isso, somos contrários.

Vamos aqui nos posicionar contrariamente. Comprometemo-nos
sim, porque entendemos que é preciso discutir a
reestruturação do Estado, é preciso discutir a questão do
confisco do dinheiro do IPSEMG. que é descontado dos
salários dos servidores para fazer caixa. Temos que mexer
nessa reforma.
Todos têm que contribuir com sua aposentadoria. Dos

servidores mais humildes até aqueles que ganham melhor,
todos concordam que têm que contribuir, que precisam
contribuir. Todos. Todo mundo quer contribuir com
assistência de saúde, pensão e previdência. Só que ninguém
quer contribuir além da conta. Todos acham um exagero
contribuir com 8%, que, dizem, vai para a saúde e pensão. Só
que as pessoas não têm atendimento. E ainda querem mais 3.5%
para uma previdência, que não é um fundo, no qual os
trabalhadores não terão assento. Quando se discutir o fundo,
05 trabalhadores terão assento. Por quê? Porque eles vão
contribuir com 1/3 e o patrão com 2/3. Ai, eles vão ter
assento no Conselho que vai deliberar e controlar esse
dinheiro. Essa contribuição que está acontecendo vai ficar
numa conta do orçamento, utilizada pelo Governo, sem que os
trabalhadores tenham controle e possam fiscalizar o dinheiro
que é seu. O trabalhador não tem nenhum mecanismo de
controle. Essa é a critica que fazemos.
Queremos encerrar meu pronunciamento nesse Pequeno

Ex pediente, dizendo que estamos aqui discutindo e que vamos
discutir à exaustão, porque, para nós, da Bancada do PT, é
preciso que o projeto seja discutido para que todos
contribuam - o Executivo, o Legislativo e o Judiciário -. e
não apenas o Poder Legislativo e o Executivo. Queremos que
todos contribuam, queremos que todos tenham assento no
Conselho que vai deliberar sobre seus recursos. Vamos
continuar aqui discutindo, enquanto o Regimento Interno nos
permitir.

Não são só os Deputados do nosso partido que estão
in teressados nessa discussão. Não estamos aqui dizendo que
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só nós do PT defendemos os servidores. Há Outros Deputados
de outros partidos também. E isso é importante, porque
estamos num processo democrático. Muito obrigado.
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
fiquei abismado, num primeiro momento, porque o Governo
colocou aqui um Deputado sério para vir defender o que é
indefensável. que é esse projeto do Governador. 56 fiquei
satisfeito com uma coisa: o Deoutado Raul Lima Neto, quando
pauta sua intervenção pela verdade, sempre cita a Bíblia e o
nome ce Deus. E interessante Que ele, num rasgo de verdade e
muita seriedade, no seu pronunciamento, não citasse nem a
Bíblia nem o nome de Deus. Ele foi correto em não usá-los em
vão. Como estava faltando com a verdade, não citou a palavra
de Deus. Isso foi sintomático no seu pronunciamento. Gostei.
O que o Deputado falou aqui não corresponde, primeiramente,

ao que está escrito no projeto. E uma coisa surrealista. Ele
falou de algo ideal, talvez de um desejo seu, de como ele
gostaria que fosse feita a discussão da Previdência de Minas
Gerais. Ele falou aqui do que esperava quanto à intenção do
Governo, de como seria a forma correta de se faze r um
projeto. Falou do desejo de que não existissem privilégios,
de que realmente houvesse tratamento igual, de que não
houvesse um servidor que fosse considerado especial e
tivesse um tratamento diferenciado. Falou, também, do que
ouviu falar sobre a situação do Espirito Santo. Tudo bem.
Diante da informação que obteve, ele fez um esforço para
fazer uma análise, explorando uma provável contradição do PT
em Vitória, no Espirito Santo. Agora, eu digo: mesmo que
essa contradição existisse, lá. dos Quatro Deputados
Estaduais da Bancada ao PT três estão contra as reformas,
também, ce inspiração neoliberal que lá estão sendo feitas.
Então, Sr. Deputado. entre estar com o Governador dO
Espirito Santo ou com a Bancada Estadual do PT no Espirito
Santo, nós, que somos legisladores. queríamos nos pautar e
nos basear na ação da Bancada do PT.
V. Exa. também não esteve na reunião com o Governador hoje
pela manhã. Ele disse Que ontem saiu do Rio de Janeiro com o
Governador Vitor Buaiz. Ele falou a verdade para os Lideres
que lá estavam, os quais te deram a informação errada. Ele
falou a verdade no Palácio. Ele falou o seguinte No
Espirito Santo está sendo discutido um fundo previdenciário
estadual'. Não existe projeto na Assembléia, como V. Exa.
falou. E eu poderia dizer aqui para V. Exa. que recebi um
"fax ontem, do Governador do Estado do Espirito Santo.
Vitor Buaiz, sobre as aliquotas do fundo previdenciário
estadual.
Vou terminar de ler segundo o Governo, é o seguinte: no
anteprojeto que está sendo discutido com as entidades
sindicais e com a sociedade capixaba, quem ganha até
R$438.70, igual a 9%, teria um aumento de 1%. Envolve aqui.
no Executivo, 65% dos trabalhadores capixabas. Quem ganha de
R$438.71 a R$877,40, contribuição de 10%. aumentando 2%.
Aqui, temos quase que 70% dos servidores capixabas. Quem
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ganha de R$877,41 a R$1.758,80. 11%, 95% dos servidores
capixaDas. O nosso é 11,05 para a D. Joana, servente de
escola. Para o Deputado, para o Desembargador e para o
Governador não é bem assim. De R$1.758.81 a R$3.509,60, 12%.
De R$3.509,61 a R$7.019,20. 13%. E quem ganha acima de
R$7.019,21, 52 servidores, 15%. Lá, O Governador não criou
uma faixa especial, privilegiada. Lá, o Governador não deu
uma contribuição privilegiada e nem permitiu que continuasse
na lei para quem ganha acima de R$2.100,00. A proposta não
existe ainda, mas quem percebe acima de R$2.100,00, em Minas
Gerais, pagará a fortuna, a grande quantia de R$168.00. Essa
será sua contribuição, Sr. Deputado, essa será a minha
contribuição, essa será a contribuição do Governador, que
Percebe R$12.000.00, essa será a contribuição aos
Desembargadores de Minas Gerais. Então, Sr. Deputado, o
passarinho cantou, esqueceram de falar para V. Exa, em que
lugar.
Quero deixar bem claro que esse foi o fax aue recebemos
do Espirito Santo, com a situação naquele Estado. Concedo o
aparte a V. Exa.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - V. Exa. pode
perceber que, nas minhas palavras, citei a profunda
admiração pelo ex-Líder do PT nesta Casa, Deputado Gilmar
Machado, o que gostaria de fazer por V. Exa. mas V. Exa.
partiu para um ataque pessoal, primeiro, chamando-me de
mentiroso - a mentira é um pecado contra o caráter de Deus,
eu não fiz isso segundo, V. Exa. mentiu ontem à noite,
quando me disse - e falou em nome de Jesus - que esse
projeto nem tinha sido ventilado no Espirito Santo, o que
não é verdade. O Governador desse Estado, do PT, é autor de
projeto semelhante, porque ele sabe que o Estado é
ingovernável, e ele não é demagogo; terceiro, V. Exa. (...
O Deputado Durval Angelo - V. Exa. cometeu ontem outro
erro, ao dizer que existe projeto desse tipo no Espirito
Santo. Hoje, o próprio Governador afirmou que tinha
conversado com o Governador Vitor Buaiz e que não existe
projeto ae lei no Espírito Santo. Estudos estão sendo
discutidos em fóruns e seminários com os servidores. Como V.
Exa. vê, pautado em evidente critério de justiça, sem
privilégios. Mas, mesmo assim, a Bancada do PT daquele
Estado se manifestou contra, com o entendimento de que não é
com reformas pontuais que se vai resolver o problema. Lá não
se discute aumento de contribuição; discute-se a criação do
fundo previdenciário, com a participação de 1/3 dos
servidores na sua gestão, como determina a legislação
federal. Então, eles contribuem com 1/3 e estão gerindo o
fundo com esse percentual
Essa é a questão. V. Exa. tem outra informação, e o Governo

o coloca nesta difícil tarefa de defender o seu projeto.
Pensamos que é com informação, com conhecimento de causa que
se deve discutir, para que V. Exa. não fique numa situação
de defender o indefensável.
Não concedo o aparte. V. Exa. se inscreva depois e terá

muitos argumentos para defender o Governo. Somos somente
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oito Deputados, e o nosso tempo é exiguo. Estamos na
tentativa de tentar convencer osDeputados. O número de
Deputados que apóiam o Governo é muito maior, acima de 60.
Logo, têm condições de usar esse tempo com maior
disponibilidade que nós, que somos somente oito Deputados a
intervir aqui.
Outra q uestão, na conversa com o Governador hoje, foi sobre
a forma de discussão. Se eia fosse séria, envolveria os
servidores, a partir de um seminário estadual. E fizemos
essa proposta ao Governador. Mas ele queria de qualquer
jeito que o projeto fosse votado neste recesso. Só q ue há
uma emenda nesse projeto que estabelece que a cobrança dos
3,5% seja 120 dias após a sanção da lei, logo, no mês
subseqüente a essa sanção. Então, o Governo só teria
condições de começar a cobrar a partir ce lg de dezembro.
Esses recursos só estariam nos cofres do Governo a partir de
janeiro. Perguntamos: por que a pressa" Qual o motivo de
expor a Assembléia ao ridiculo e, de certa forma, á
condenação oública, se o Governo não vai ter condições de
fazer a cobrança num curto espaço de tempo?
Falamos, rioje, na reuniãc de Lideranças e com o Governador.
que, se o projeto partir desse processo de debate, ce
discussões, concordariamos aue fosse mantido o prazo de
cobrança de 1Q de dezembro. Nós mesmos garantiriamos ao
Governo emendas nesse sentido, desde que o projeto fosse
fruto de um processo de discussão com os servidores, com a
sociedade, com esta Casa e com os Poderes. Infelizmente, o
Governador não aceitou essa proposta, empurrando-nos a esta
árdua tarefa que a democracia exige: a de obstruir. Quando a
força de argumento do Governo, a partir de expedientes não
muito legislativos nem muito claros, é maior do que a força
dos argumentos, das idéias, só nos resta a obstrução. Vamos
continuar fazendo o traoalho de obstrução, tentando
mobilizar a opinião pública para o crime que está sendo
cometido contra o serviço público no Estado de Minas Gerais.
Não contente só com demissões, com o arrocho salarial e com
o sucatamento dos serviços públicos em Minas Gerais, vemos o
servidor público ser obrigado a pagar a conta da
incompetência das elites em gerir este Estado. Sempre digo
que este Governo não começou no dia ' m/1/95, este Governo é
uma continuidade desde 1983, com Tanc o. Olhando a base de
apoio do Governo na Assembléia, poder -os dizer, sem forçar
a argumentação, q ue este Governo ter muito de continuidade
de 1964: só vemos aqui os antigos Deutacos, q ue já eram
Deputados nessa época.
Se o Estado está nessa situação, é porque há incompetência

das elites em gerir a coisa pública. Neste sentido, minhas
senhoras e meus senhores, não será o servidor público quem
deverá pagar a conta de uma incompetência das elites em
gerir este Estado. Esse filme, nós quase o vimos na
Prefeitura de Belo Horizonte, mas foi interrompido nos
últimos quatro anos, quando o Patrús assumiu, com uma divida
de R$100.000.000.00. Já vimos esse filme em Betim, que tinha
um grande endividamento na Prefeitura há quatro anos, quando
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a Maria do Carmo assumiu. Mostramos que é possivel governar
invertendo as prioridades, num processo de participação
popular, sem punir os servidores.
Estão de pé, para a Liderança do Governo, as propostas que
reafirmamos ao Governo do Estado, na certeza de que, se
houver transparência, no sentido de resolver a crise da
Previdência, nossas propostas terão aceitação e serão
discutidas corno forma de viabilizar este impasse que estamos
v'vendo na AssernLléia. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado AImr Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

gostariamos cc trazer nossa contribuição ao debate, no que
diz respeito ao Projeto de Lei nQ 813/96. E importante que
se esgote essa matéria, uma vez que estamos percebendo Que o
contraditório está sendo estabelecido, o debate se inicia,
algumas falas eloqüentes, inclusive de defesa do Governo,
foram colocadas. Mas temos a nossa convicção, temos certeza
de que estamos fazendo a defesa do lado correto, a defesa do
funcionalismo e, principalmente, daqueles funcionários que
estão na base da pirâmide salarial do Estado, que estão
sendo mais penalizados com a proposta em questão.
Ontem, apresentamos duas emendas ao projeto, que foram as
Emendas nos 7 e 8. que serão apreciadas logo mais nas
comissões.

Essas duas emendas foram fundamentadas em função de
requerimentos e solicitações da Associação dos Funcionários
Aposentados do Estado de Minas Gerais. Eles entraram com
mandado de segurança coletivo, preventivo e gostaria de
proceder á sua leitura. Em função da fundamentação nele
apresentada, elaboramos nossas emendas. Passo à leitura do
mandado de segurança: ( Lê.)
"Exmo. Sr. Dr. Desembargador Presidente do E. Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais,
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas
Gerais, entidade fundada aos 21 de abril de 1950, e
registrada no Cartório ce Registro das Pessoas Juridicas em
20 de maio do mesmo ano, declarada de utilidade pública pelo
Decreto Estadual nQ 6.755, de 13 de agosto de 1965,
atualmente registrada sob o nQ 34.804, em 21 de junho de
1976, no mesmo Cartório, e estabelecida nesta Capital à rua
dos Carijós, 136, 12g andar, CEP 30120-060, vem, com o
devido respeito e acatamento, por seu procurador "ut"
mandato anexo e com escritórios à rua dos Caetés, 530. sala
713, CEP.30120-080, onde recebe intimações, perante V. Exa.
na forma prevista no art. 106. 1. c da Constituição
Estadual, impetrar. Mandado de Segurança Coletivo
Preventivo, apontado como auto-idade coatora o
Excelentissirno Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Doutor Eduardo Brandão Azeredo, o que faz, com pedido de
liminar, com amparo no disposto nos arts. 5Q, incisos XXXV,
XXXVI, LXIX, LXX 'b", 37, XV, 150, III, 'a, 153, III, da
Constituição Federal de 88, e art. lg, da Lei nQ 1.533/51, e
demais legislação aplicável à espécie, pelos motivos,
fundamentos e fins que, a seguir, expõe:
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Dos fatos
O Excelentissimo Senhor Governador do Estado houve por bem
remeter à augusta Assembléia Legislativa do Estado, projeto
de lei instituindo uma contribuição sobre os vencimentos dos
funcionários públicos estaduais com a finalidade de
constituir um fundo de aposentadoria, como o já existente
para os empregados da iniciativa privada q ue contribuem para
o INSS com essa finalidade, porém, determinado Que se
estendesse essa contribuição sobre os proventos dos
funcionários já aposentados, em flagrante violação de
preceitos constitucionais vigentes.
Da legitimidade da impetrante
II - Dispõe o inciso LXX, do art. 5, da Constituição

Federal de 88. que:
"0 mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a - "omissis"
o - organizações sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituida e em funcionamento há pelos menos um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados.
Assim, a impetrante, fundada aos 21 de abril (data
significativa) de 1950, e funcionando sem solução de
continuidade até esta data, está legalmente habilitada para
essa finalidade;
Da autoridade impetrada
III - Como já se demonstrou, é autoridade coatora. que

praticou o ato que ameaça os direitos liquidos e certos dos
funcionários aposentados do Estado de Minas Gerais, o
Excelentissirno Senhor Governador, Doutor Eduardo Bandrão
Azeredo, com o que, por conseqüência, se afirma tranqüila a
competência originária desse Egrégio Tribunal e de suas
Câmaras Civeis Reunidas para conhecer e cecidir a espécie.
Da ilegaicade
IV - A pretensão do Governo do Estado de Minas Gerais, de
instituir contribuição para fundo de aposentadoria sobre
proventos de servidores estaduais já aposentados, afronta o
disposto em vários dispositivos da Constituição Federal de
88, eis que, o ato que fixou os proventos de aposentadoria
desses servidores é um ato juridico perfeito, valorizado por
haver sido praticado pelo poder público, e os mesmos
proventos assim fixados, passaram a integrar o patrimônio
destes servidores, constituindo-se em direito liquido e
certo de percebê-los sem redução de nenhuma espécie, salvo o
disposto no art. 153. III da mesma constituição.
Como se vê. para o servidor já aposentado, não se trata de
contribuição, mas ae imposto, porque a pessoa já se
aposentou e não tem porque contribuir, com o que, neste
caso, é a renda, provento, que está sendo tributada,
infringindo o comando constitucional, como bem observou O
eminente jurista Prof. Sancha Calmon em recente artigo,
comentado a respeito dos servidores federais.
E tanto é imposto, neste caso, que o projeto de lei dispõe
no único, do art. 1g, que: "Parágrafo único - Os recursos
resultantes ao recolhimento da contribuição de cue trata o

1
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"caput deste artigo constituem receita orçamentária do
Estado'.
Por outro lado, os proventos referidos não podem ser
reduzidos, como também comanda a CF no inciso XV, do art.
37, e essa "contribuição" configura, na realidade um
imposto sobre a renda dos aposentados do Estado de Minas

Gerais', e como tal, não está no elenco do art. 155 da mesma
Carta, configurando bitributação.
Certo que a CF autoriza os Estados e municípios a
instituírem contribuição sobre seus servidores "para o
custeio de Previdência e assistência, desconta dos
servidores, ativos e aposentados, elevada contribuição,
valendo, ainda, registrar, que esse permissivo
constitucional se destina apenas para a cobertura de
despesas de previdência e assistência, como já vem sendo
feito, e não para custeio de aposentadorias.
Não possui o Estado de Minas Gerais, por absoluta ausência
de previsão constitucional, poder para instituir
contribuição sobre proventos de aposentadoria dos seus
servidores inativos, implicando essa pretensão legitima
ameaça aos mesmos. enquadrando-se como urna luva no disposto
no art. lg, da Lei nQ 1.533/51:
"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito

liquido e certo não amparado por 'habeas corpus' sempre que,
ilegalmente, ou com abuso do poder, alguém sofrer violação
ou houver iusto receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça." (Os grifos são nossos.)
V - Em suma, são três os fundamentos da impetração, a

saber:
- O temor da violação do ato jurídico perfeito e do

direito adquirido dos servidores aposentados, que já
obtiveram esse beneficio legal sem haverem contribuido para
tanto, por inexistir lei pretérita que os obrigasse para
esse fim.
2 - Configuração de tributação disfarçada da renda dos

servidores aposentados, infringindo preceitos
constitucionais (Constituição Federal. arts. 153, 111, e
155).

3 - Afronta ao principio da irredutibilidade dos proventos
(Constituição Federal, art. 37, XV).
O pedido
V - Ante o exposto, a impetrante requer:
a - Ao eminente relator, a concessão de liminar, no sentido
de sustar o andamento do projeto de lei retrorreferido até o
julgamento do mérito.
Justifica-se essa medida extrema, não só por sua manifesta
relevância, por atingir mais ce 100 mil aposentados do
Estado, como, sobretudo, pela problemática que se criará com
• possível promulgação da lei inquinada, a qual, se mantida
• sua redação dúbia, ensejará certamente uma pletora de
mandados individuais, eis que o projeto é omisso com relação
aos aposentados, ensejando, futuramente, a incidência dos
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descontos nos proventos de aposentadoria desses milhares de
aposentados.
b - A notificação, na forma regular, da digna autoridade
impetrada na pessoa do ilustre Dr. Procurador-Geral do
Estado, para que dêem cumprimento à liminar e apresentem, no
prazo legal, as informações de estilo.
c - A notificação do Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado ce Minas Gerais, para que dê
cumprimento à liminar, suspendendo o andamento legislativo
do projeto de lei inquinado.
a - Requerer, afinal, às egrégias Câmaras Civeis Reunidas,
a concessão da segurança para assegurar que aos servidores
já aposentados do Estado de Minas Gerais, antes da
promulgação da lei instituidora da nova contribuição, a
mesma a eles não se aplica, incidindo apenas. nos
vencimentos de servidores em atividade.
Termina, solicitando que se faça justiça. Assina o advogado

com registro na OAB-MG 8.054, Newton Brandão Apocalypese.
Entendemos justas as considerações dos aposentados e
fizemos questão de trazer essa preocupação ao conhecimento
dos Srs. Deputados por entende rmos q ue seria mais um dado,
mais uma informação, mais um quesito Que vem se somar a
tantos outros levantados desta tribuna pelos nobres e
ilustres companheiros de Bancada. Alguns se mostraram mais
indignados que outros, mas sabemos que a indignação, neste
momento refletida desta tribuna pelos nossos companheiros,
se sustenta na indignação maior que hoje toma conta de todo
funcionalismo do Estado de Minas Gerais.

Questões de Ordem
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, verificando de
plano que não existe 'quorum' para o prosseguimento dos
nossos traDalhos. solicitamos a V. Exa. o encerramento da
reunião.
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, peço
recomposição de "QuOrutr.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - E regimental
o pedido. A Presidência solicita ao Sr. lg-Secretário que
proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Responderam
à chamada 44 Deputados. Portanto, na" quorum" para o
prosseguimento aos nossos trabalhos.

2,1 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte.
a Presidência passa ã 2a Parte da reunião, com a i Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura øe Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor

das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
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Administração Pública - aprovação, na lla Reunião
Extraordinária, do Requerimento nQ 1.510/96, da Comissão de
Defesa do Consumicor; pela Comissão de Defesa do Consumidor
- aprovação, na 33a Reunião Ordinária, aos Requerimentos ngs
1.511/96, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 1.515/96.
do Deputado Paulo Schettino.(Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Paulo Piau - falecimento do Sr. Pylades Prata
Tiberi, em Uberaba; Paulo Schettirio - falecimento do Sr.
José Tarciso Fialho de Oliveira, nesta Capital; Alencar da
Silveira Júnior - falecimento do Sr. Hans Schilling. nesta
Capital; e Sebastião Navarro Vieira - falecimento do-Prof.
Roque Tamborini. em Alfenas.( Ciente. Oficie-se.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite e
outros, em que solicitam, nos termos do art. 244 do
Regimento Interno, a convocação de uma reunião especial, no
mês de agosto de 1996, destinada a comemorar os 3.000 anos
de Jerusalém. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno e. oportunamente, fixará a data.

Eleição da Comissão Representativa
- A seguir, procede-se à eleição da Comissão

Representativa, para atuar no periodo de 5 a 31 de julho, a
qual tem a seguinte composição:
Pelo PSDB: efetivos - Deputados Ailton Vilela, Arnaldo

Canarinho, José Maria Barros e Hely Tarquinio; suplentes -
Deputados Simão Pedro Toledo, Ajalmar Silva, Kemil Kumaira e
Romeu Queiroz; pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio
Roberto e Geraldo Rezende; suplentes - Deputados Bonifácio
Mourão e José Henrique; pelo PT: efetivos - Deputados Durval
Ângelo e Marcos Helênio; suplentes - Deputados Ivo José e
Gilmar Machado: pelo PPB: efetivos: Deputados Gil Pereira e
Antônio Genaro; suplentes - Deputados Alberto Pinto Coelho e
Dimas Rodrigues; pelo PFL: efetivos - Deputados Ajalmar
Silva e Sebastião Costa; suplentes - De putados Bilac Pinto e
Clêuber Carneiro; pelo PTB: efetivo - Deputado Paulo
Schettino: suplente: Deputado Marcelo Cecé: pelo PDT:
efetivo - Deputado José Braga: suplente - Deputado Alencar
da Silveira Júnior; pelo PL: efetivo - Deputado Ronaldo
Vasconcellos; suplente - Deputado Carlos Pimenta.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à Ia Fase.
a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Romeu Queiroz, mediante o qual, na forma regimental,
solicita que na apreciação da matéria constante na pauta
seja observada a preferência prevista no Regimento Interno.
Em votação, o requerimento. Com a palavra, para encaminhá-
la. o Deputado Gilmar Machado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presiaente, Srs. Deputados,

Sras. Deoutadas, público presente nas galerias, membros da
imprensa, tenho certeza de que muitas pessoas podem estar
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achando cansativa a nossa exposição, mas entendemos que ela
é importante para a democracia. O Deputado Romeu Queiroz, ao
apresentar seu requerimento, logicamente o fez bem amparado
pelo Regimento Interno, mas vamos votar contra essa matéria
porque já temos outro requerimento, por meio do qual
propomos uma alteração nessa mesma pauta, para Que tenhamos
condições de votar e examinar a matéria. Como já iniciamos o
processo cie votação oo p rojeto ng 469/95. do ilustre
Deputado José Bonifãcio, logo em seguida não entrariamoS no
Projeto nQ 647/96, de autoria do Governador do Estado, que
trata cia GASMIG, mas no Projeto nQ 837/96, também do
Governador do Estado, que altera a Lei nç 1.393, que cria o
Fundo de Incentivo á Industrialização e acrescenta
dispositivos. Entendemos que seria muito mais correto se
fizéssemos o encaminhamento das votações seguindo essa outra
orientação, e não na forma aqui apresentada pelo Deputado
Romeu Queiroz, porque sua proposta estabelece que
seguiriamos a pauta anteriormente estabelecida, que não tem
tantas diferenças.
Entendemos ser mais prudente votarmos, logo apôs, o projeto
cio Deputado José Bonifácio, que â se encontra na pauta. Já
tinriamos entrado na fase de votação e não pocemoS alterá-la.
Tanto é que não a alteramos, quando entramos com outro
requerimento, que será examinado posteriormente. porque o
requerimento do Deputado Romeu Queiroz entrou anteriormente
ao do Deputado Durval Angelo.
Assim, achamos que o requerimento do Deputado Romeu Queiroz
não é melhor. O do Deputado Durval Angelo ajuda mais no
andamento dos trabalhos e. ao mesmo tempo, ajuda na
aprovação de matérias que exigem uma discussão mais
aprofundada, porque não há como alterar esse Projeto do
Deputado José Bonifácio. Temos realmente que discutir o
projeto. Trata-se de um tema complexo, que diz respeito ao
programa que estabelece incentivos ã exoneração voluntária
dos servidores públicos estaduais e dá outras providências.
Já ontem começamos este debate e vamos conclui-]o,
logicamente. hoje. Ele estabelece o programa de
desligamento. que, no projeto original do Deputado JosP
Bonifácio, não determinava algumas categorias.
Posteriormente, no substitutivo apresentado pelo Governo,

aparecem restrições a algumas categorias de servidores. NO
caso do Substitutivo flQ 2. aprovado ontem nas comissões, há
uma modificação, quanto ao oue concerne ao magistério. Na
proposta do próprio Governo, ele não aparecia como
prioridade. O magistério estava excluido do programa de
desligamento voluntário. Agora, com o Substitutivo ng 2, o
magistério já pode participar do programa, mas há problemas,
porque no projeto já está estabelecido que não se pode
contratar substituto. Ai vamos criar um problema Sério:
dispensa do professor sem substituição. Quanto a esse
assunto, temos de ter cuidado. Devemos examiná-lo bem, para
corrigir o que for necessário.
Depois, na pauta, temos o Projeto de Lei ng 647/96. de
autoria também do Governador, que autoriza a alienação das
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ações da GASMIG. O nosso companheiro Anivaldo Coelho tem
discutido exaustivamente, na Comissão de Política Energética
desta Casa, essa questão.
Entendemos que a GASMIC, conforme j á foi demonstrado aqui,
é importante para o conjunto do Estado, sua economia e
também para o impulsionamento do nosso desenvolvimento. Dai
a necessidade dessa discussão. Só que a GASMIG faz parte de
um processo de estimulo à industrialização, mas ai temos uni
projeto mais amplo, o Projeto de Lei ng 834/96. também ao
Governador, que altera a Lei nQ 1.393. que cria o fundo de
incentivo ã industrialização, o qual nada mais é que o
estimulo à abertura de pequenas empresas, já que, para as
grandes, foi votado o FUNDIEST. Devemos votar agora o FIND,
para as pequenas empresas.
Entendemos que é preciso votarmos esse projeto primeiro,
porque é nele que ficarão definidos os recursos para o
desenvolvimento das pequenas e médias empresas do Estado.
E. assim, tendo realmente a GASMIG importância ou não,

estimula a vinda de novas empresas. Isso porque ela fornece
o gás, fonte de energia e elemento fundamental para que uma
empresa funcione.

Primeiro, ternos de definir quais são os estímulos para a
industrialização das empresas e, depois, abrir as empresas,
que é exatamente o caso da GASMIG, que está no Projeto flQ
647. Assim, há necessidade dessa inversão, para que possamos
definir a linha geral da política do Estado, para depois
entrarmos na política especifica, setor por setor. No nosso
caso, é exatamente o setor do gás. Portanto, o requerimento
que o Deputado Romeu Queiroz apresentou não possibilita que
seja feito isso, porque vamos primeiro dar definições sobre
uma empresa para depois definirmos a política das empresas
de estimulos em geral. Com isso, estamos criando
dificuldades, obstáculos e teremos de equacioná-los. Se
rejeitarmos o requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
teremos o requerimento posterior do Deputado Durval Angelo.
que vem alterar a pauta de acordo com a necessidade que
estamos tendo, para que possamos discutir o Projeto de Lei
nQ 834/96, primeiro, e, depois, o Projeto de Lei ng 647/96,
que diz respeito ao processo de industrialização do Estado.
São essas as razões que nos levam a nos posicionar
contrariamente a esse requerimento. Votaremos, depois.
favoraivelmente, ao outro, e teremos uma pauta bem
elaborada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

o nosso encaminhamento contrário ao re querimento do Deputado
Romeu Queiroz é em função de entender que, como ele Pede
que, na apreciação da pauta, seja observada a preferência
prevista no Regimento Interno, se votarmos esse
requerimento, acabamos, de alguma forma, anulando a
discussão seguinte, na qual estamos solicitando que se dê
Prioridade aos projetos que são importantes na questão da
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pauta. Nossa compreensão é que a discussão do Projeto de Lei
flQ 834 é a primordial
Temos de compreender que todos esses projetos estão dentro
do marco de reforma administrativa do Governo Azeredo. Uma
reforma que tem trazido ao servidor público um grande
terror: a insegurança que encontramos nas escolas, na área
da saúde e em diferentes órgãos públicos. Ao propor tal
requerimento, o que o Deputado Romeu Queiroz está querendo é
"empurrar goela a baixo de todos os Srs. Deputados e da
sociedade mineira, de forma critica, todos esses projetos da
reforma. Ele procura impedir que, por um artificio
regimental, façamos uma discussão dos projetos prioritários
e mais importantes.
E Dom lembrar que a reforma parte de uma premissa correta
de que a crise é do Estado brasileiro. Essa crise vem se
mostranoo terrível para com os Estados: o aumento da divida
mobiliária, as dificuldades permanentes de caixa, a falta de
recursos para investimentos. Ao mesmo tempo, os Estados
acabam ficando 'de pires na mão diante do Governo central,
para buscar autorizações de empréstimos, pequenas verbinhas,
pequenos projetos, convênios, mantendo, de certa forma,
aquilo que o Governo Federal quer, que é implantar as
mudanças na Constituição, a privatização do patrimônio
público e impor, de alguma forma, as reformas neoliberais,
em nivel ce Congresso Nacional. Assim, os Governadores
passam a ser parceiros forçados do projeto neoliberal do
Governo.
Contraditoriamente. Minas segue a mesma cartilha e acaba
seguindo o mesmo caminho. Só que o Custo da reforma, tanto
em nivel federal como no caso da reforma de Minas Gerais, é
um custo fisiológico muito grande. E uma coisa que achamos
já fosse do passado na política brasileira e que a CPI do
orçamento já tivesse sepultado. Pensamos que o "impeachment"
de Colior tivesse feito com que nos esquecêssemos desse
fisiologismo que inverteu e deturpou a máxima atribuida a
São Francisco de Assis: "é dando que se recebe". O que
estamos vendo, em nivel federal, são negociatas e mais
negociatas para aprovação da reforma: são trocas de cargos.
Inclusive, ex-Governadores de M i nas Gerais mostraram-se
solícitos para com a reforma dc Governo e até se tornaraír
parceiros, para Poder nomear alguns cargos na administração
federal. Existe também a liberação ae verbas, como vimos
agora para as Prefeituras tucanas de Minas Gerais. Tudo isso
faz parte desse acordo e dessa política em troca do voto, da
venda da dignidade do povo brasileiro.
Voltando aos idos tempos, não pensávamos que essa época
estivesse extinta mas, pelo menos, que estivesse, de alguma
forma, sufocada do clientelismo federal. Em Minas Gerais,
sentimos processo semelhante. Vemos hoje aqui uma discussão
concreta, que essa inversão da pauta camufla. Em sã
consciência, os Deputados discordam cia forma com que essa
contribuição previdenciária está sendo imposta. Mais ainda,
os Deputados lúcidos, de forma correta, vêem, com clareza,
q ue esse remendo não resolve os problemas d3 previdência e
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da assistência social em Minas Gerais. Isso ê um remendo de
3,5%. Um remendo que não irá dar alivio para o Estaco pensar
num sistema previdenciário e de assistência social sério.
Acredito que, se o exercido do Poder Legislativo - não sob
esse foco f isiológico - pudesse ser feito de forma autônoma
e independente como determina a Constituição Federal, como
deve ser a função do Poder Legislativo, não tenho dúvida
nenhuma, um projeto como esse seria rechaçado, seria
derrotado.
E evidente que se houvesse um patamar sério nesta discussão

criando um fundo nacional de previdência, discutindo
parâmetros da implantação desse fundo, uma gestão
democrática q ue garantisse também que a contribuição na
assistência médica do IPSEMG, os 4% do Estado e os 8%
descontados dos servidores fossem repassados e que se desse
a esse fundo da previdência a garantia de Que ele seria o
fundo gestor das aposentadorias dos servidores públicos em
Minas Gerais, se fosse assim, não tenho dúvida nenhuma. Srs.
Deputacos, de que a Bancada do PT estaria na frente,
defendendo que a discussão fosse feita. Mas o discurso não é
dessa forma, Srs. Deputados, O Estado, nos últimos cinco ou
seis meses, deixou de repassar R$300.000.000,00 ao IPSEMG.
Dois terços desse valor se caracterizam como apropriação
indébita. porque já foi feito o desconto na folha dos
servidores, inclusive, na dos Deputados, que contribuem com
R$168,00. O que estamos fazendo? Estamos aumentando uma
contribuição para o Governo, que não irá resolver o problema
da previdência, da assistência previdencial, mas outros
problemas. Eis a razão do requerimento do Deputado Romeu
Queiroz que propõe a votação rígida da pauta, observando o
Regimento Interno. Dessa forma, impede que f açamos a
discussão prioritária dos projetos que a Bancada está
encaminhando. Gostaríamos de deixar claro que se o Governo
não quisesse fazer uma discussão a p rofundada, mas precisasse
de recursos para obras em outros setores, para convênios
legítimos com as Prefeituras, etc. não precisaria ter a
mediação do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ãngelo - Sr. Presidente, estou vendo que
ha poucos presentes. Solicito o encerramento da reunião, de
Plano, por inexistência de "quorum".
O Deputado Francisco Ramalho - Solicito a recomposição de
"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 40 Deputados.
Portanto, há "quorum" para continuação dos trabalhos. Com a
palavra, para encaminhar, o Deputado Marcos Helénio.
O Deputado Marcos Helênlo* - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs . Deputados, representantes ca imprensa.
PÚbicO presente nas galerias, estamos encam i nhando o
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requerimento do Deputado Romeu Oueiroz, em que se solicita
que a apreciação da pauta seja feita observando a
preferência prevista no Regimento Interno. Entendemos que o
requerimento tem motivação, considerando o apelo e o
entendimento havido com o Governador, o qual não podemos, de
forma alguma, criticar. Entretanto, temos que ter também uma
postura em defesa do funcionalismo, daqueles que se
manifestam expressamente e daqueles que vêm à Casa
acompanhar os trabalhos. Estamos convencidos de que o melhor
para o Governador e para o funcionalismo é que o projeto
tramite no seu tempo normal, com a discussão, através do
seminário sobre a previdência, proposto para o mês de
agosto. Ai, sim, iriamos aprofundar a questão da criação do
Fundo Estadual da Previdência. E preciso um entendimento, e
o Governador parece que concorda com isso. Mas temos aqui a
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado, que encaminha
à Casa o seguinte documento: "A Associação dos Funcionários
Fiscais do Estado de Minas Gerais quer registrar que não se
opõe á criação de um verdadeiro Fundo de Aposentadoria dos
Servidores Públicos Estaduais, entretanto, rejeita, na
integra, o Projeto de Le 4 ng 813/96, pelos seguintes
motivos:
1 - ele não assegura a criação de um fundo de

aposentadoria, porque as contribuições constituem receita
orçamentária do Estado."
Da forma como está colocado, o Fundo vai para o caixa único

do Estado. Então, isso é uma receita do Estado. Nada garante
que esse dinheiro vá ser usado exclusivamente para fins de
aposentadoria. Essa é a preocupação do funcionalismo e
também a nossa.
2 ê injusto, porque os servidores do Poder Executivo,

mais uma vez, arcarão com o ónus do equilibrio das contas
públicas."
E aquilo que falamos anteriormente. Não acreditamos q ue o
Judiciário vá encaminhar a esta Casa um projeto análogo, um
projeto que vá penalizar os servidores com percentual de
3,5%, mesmo com esse limite de R$2.240.00. Entendo que o
Judiciário já se posicionou contrário a essa proposta.
Também isso fica claro por parte do funcionalismo, pela
coordenação sindical, pelo SIND-UTE. pela CUT e por todos os
setores que têm acompanhado o processo.
3 - "Confisca parte da remuneração dos servidores públicos
estaduais ativos e inativos, quando todos os indicadores
económicos demonstram perdas salariais nos últimos dez anos,
agravadas, ainda, pelo congelamento aos vencimentos nos
últimos 18 meses, imposto pelo atual Governo."
Então, o salário está defasado, houve uma impossibilidade

de se fazer um reajuste conforme as perdas salariais. Mesmo
que esse desconto passe a ser feito daqui a 120 dias, já se
considerará uma perda salarial
4 - "Não preserva o direito adquirido dos servidores
inativos, visto que as regras vigentes por ocasião da
concessão de suas aposentadorias não previam contribuição
para o custeio de seus proventos de inatividade."
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isso vai gerar uma batelada de recursos judiciais. Não
estamos discutindo o aspecto de mérito para o aposentado,
mas o aspecto jurídico nos traz dúvidas enormes, porque isso
não estava previsto nem pelo Estatuto dos Servidores.
5 - Não tem consonância com os projetos de emenda

constitucional de reforma administrativa e previdenciária
que tramitam no Congresso Nacional e que contém os
instrumentos legais e operacionais para redimensionamento do
quadro de servidores e os recursos financeiros para provisão
das aposentadorias.
6 - E impositivo, porque não houve uma discussão prévia com
as entidades dos servidores públicos, que são os principais
interessados em assegurar a manutenção de seus direitos
previdenciários,

Essa discussão tem que se dar à exaustão. Foi citado aqui o
Estado do Espirito Santo. Lá. essa questão está em fase de
debate. Aqui, a coisa está tramitando em regime de urgência.
Estamos já no final dos trabalhos e não se justifica essa
votação precipitada, que vai trazer perdas irre paráveis para
os servidores. Vou ler uma carta Que recebi. Não só eu mas
também Outros Deputados a receberam. (
Sr. Deputado, V. Ex. está recebendo um cartão amarelo Que

demonstra toda a nossa indignação quanto ao Projeto de Lei
nQ 813/96, de autoria do Poder Executivo.
Como seu eleitor, gostaria de contar com seu apoio no

sentido de rejeitar o referido projeto, conforme os motivos
já denunciados pelas entidades dos servidores públicos.
Nunca é demais recordar que esse projeto é impositivo,
inconstitucional e não assegura a criação de um fundo de
contribuições para custear a aposentadoria, além de outros
equívocos."

Estamos recebendo várias correspondências nesse sentido.
dizendo que devemos ter ainda um temoo para aprofundarmos
essa discussão. Portanto, conclamo, mais uma vez, os
Deputados a essa discussão.
Quando pedimos que fosse suspensa a votação na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, um Deputado colocou-
se indignado. Vejam como é o Quadro que temos: os Deputados
ficam lá no cafezinho e, quando se pede verificação de
'quorum, vêm correndo. Ora, isso é ridículo. Ou mantemos o
"quorum" para fazermos uma discussão aberta e séria .. A
situação, no caso dos Deputados da Oposição, é diferente.
Eles retiram-se, sim, na hora do "quorum' para uma votação
espúria. Ai, não somos de acordo mesmo não. Vamos nos
retirar.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Pedimos, mais uma vez, o

ence r ramento, de plano, da reunião, es perando que á noite
haja quorum' suficiente para se fazer a discussão do
projeto.
O Sr. Presidente - Como fizemos uma recomposição há pouco
tempo, a Presidência não vai atender à questão de ordem
levantada pelo Deputado Marcos Helênio. Com  a palavra, para
encaminhar, o Deputado Anivaldo Coelho.
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O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público desta tarde de quinta-
feira, quando a Bancada do PT está fazendo um trabalho de
obstrução. entendendo que é uma parte da bancada governista.
com relação ... eu pediria ao Deputado Alencar que falasse
mais baixo por estar atrapalhando meu pronunciamento.
Recomeçando, Sr. Presidente, estamos aqui falando contra o
requerimento do nobre Líder do Governo nesta Casa, Deputado
Romeu Queiroz, que pede que, na apreciação da pauta, seja
observada a preferência prevista no Regimento Interno.
Estamos encaminhando contra o orçamento. Sr. Presidente,
entendendo que o projeto que está como primeiro da pauta de
hoje, do Deputado José Bonifâcio, também precisa de alguns
remendos. Colocamos ontem à noite, quando a nossa reunião
terminou, por volta de 23h10min, que esse projeto do
Deputado que incentiva os trabalhadores a pedirem demissão

e. com isso, paga a eles alguns salários a mais, vai
aumentar ainda mais o nível de desemprego no nosso Estado.
Colocamos que ontem à tarce tivemos a informação de que a
Prefeitura de Seio Horizonte, dirigida pelo Prefeito Patrús
Ananias, está admitindo 1.200 funcionários. Enquanto isso,
continuam iflsistiflaO que os servidores são os culpados da
crise do Estado.
Já foi dito diversas vezes que este Estado não co meçou com

o Governo Azeredo. Antes, tínhamos o Sr. Hélio Garcia; antes
dele, tínhamos o Sr. Newton Cardoso; e antes, o Sr. Hélio
Garcia de novo. Isso tudo foi acontecendo com esses Governos
e o Dr. Eduardo Azeredo é uma continuidade dos governos
anteriores, por isso entendemos que temos que encontrar
outras maneiras de resolver esses problemas.
Trazemos aqui uma matéria .ue saiu na 'Folha de S. Paulo',
no dia 23 de abril. Muito em breve, o que vou ler acontecerá
no nosso Pais: "Protestos Contra a Privatização Agora
Mobilizam a América Latina'. E o que está ocorrendo. Temos o
projeto da GASMIG para ser votado. Já tivemos o problema da
COMIG. São projetos que estão, no nosso entender,
sucateando. cada vez mais, o Estado, com aquele velho papo
de que o Estado tem que olhar a segurança, a educação, a
saúde. Na hora em que observamos o desconto dos funcionários
públicos civis e militares, que está para aumentar, na
verdade isso está contribuindo para diminuir os salários,
visto que não tivemos aumento nos últimos meses. Vamos ler
uma pequena parte da matéria citada, já q ue nosso tempo está
se esgotando. (- Lê)
"Milha-es de manifestantes lotam avenidas de La Paz, na

Bolívia, protestando contra a privatização - "capitalização"
é o termo usado no pais - da em presa petrolífera estatal
Vacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Enquanto isso.
as Forças Armadas transmitem ao Presidente Sánchez de Lozada
a inquietude diante da venda das estradas de ferro e de
petroquimi cas.
No Paraguai, as principais centrais sindicais promovem uma
greve geral de um dia, certamente para exigir aumentos
salariais, mas tam

p
em para oedi um referendo sobre as
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privatizações propostas pelo Governo, exatamente como
aconteceu no Equador há um ano e no Uruguai há dois.
No Brasil. o presidente da equipe ce privatizações do
Governo anuncia o adiamento da venda da companhia de
eletricidade do Rio de Janeiro, alegando condições de
mercado inadequadas. A venda da Companhia Vale do Rio Doce.
jóia da coroa da privatização no Brasil e possivelmente de
toda a América Latina, demorou muito mais do que o previsto.
e ninguém sabe quando ela acontecerá, se é que ainda
acontecerá.
E. no México, campeão mundial das privatizações em grande

escala e em pouco tempo, os planos do Governo de vender os
quatro grandes complexos petroquimicos da Pernex e de
permitir a participação de empresas estrangeiras na
constituição das novas administradoras de fundos de
aposentadoria enfrentam, de repente, forte oposição... não
por parte da opos'ção, mas do próprio partido governante, o
PRJ.

Será que algo anda mal no Paraíso privatizador que foi a
América Latina há apenas dois anos? Supondo que realmente
esteja ocorrendo um retrocesso nesse campo, várias razões o
explicariam. Algumas são comuns a todos os países da região;
outras dizem res peito especificamente a determinadas nações.
Mas todas possuem um denominador comum: as privatizações
realizadas até agora ou não funcionaram ou, apesar de seu
êxito, trouxeram benefícios muito inferiores aos esperados,
e, hoje, com a elevação dos custos de novas vendas, o saldo
é muito menos atraente do que antes.
Na primeira categoria, seria preciso incluir várias
empresas de diferentes países: desde Aeroperu, Aerolineas
Argentinas, Viasa e Mexicana de Aviación, na área do
transporte aéreo, até os bancos mexicanos e algumas
tentativas de privatização de fundos de pensão. O que se vê
é Que as empresas vendidas continuam perdendo dinheiro e que
as empresas q ue as compraram procuram se oesfazer delas.
E o caso dos fundos de pensão no Chile: os rendimentos dos
poupadores começam a cair, e o espetacular aumento da
poupança interna não se deve aos fundos, mas aos esforços
das empresas.
Ou, como no caso das rodovias privadas no México, omolho
sai mais caro co que as almôndegas, e o Estado se vê agora
obrigado a assumir a divida, a manutenção e, daqui a pouco,
a operação das estradas, algumas das quais são, de qualquer
modo, úteis. Mas outras não se encaixam nessa descrição: é O
caso da estrada México-Acapulco, que Custou
US$3.000.000.000,00 e terminou sendo um elefante branco
digno da melhor época do populismo mexicano."
Sr. Presidente, não vai ser possível Concluir a nossa
exposição, porque o nosso prazo está se esgotando.

Questão de Ordem
O Deputado Anva1do Coelho - O senhor poderia, verificando

que não há' quorum', encerrar a reunião, e continuaríamos á
noite, com mais Calma.
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O Sr. Presidente - Deputado Anivaldo Coelho. há 15 minutos,
fizemos urna chamada e havia número suficiente. A Presidência
verifica, de p lano, a existência de número regimental para
continuação dos trabalnos. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, estamos cumprindo o nosso dever regimental, que
vai alem. Danao prosseguimento á obstrução implementada peia
Bancada do PT, queremos encaminhar a votação contra o
requerimento apresentado pelo Deputado Romeu Queiroz. Líder
do Governo nesta Casa, que pede que, na apreciação da pauta,
seja observada a sua seqüência.
Entendemos que a votação em 2Q turno do Projeto de Lei ng
834/96. do Governador do Estado, que altera a Lei hQ 1.393,
que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização, precede a
ordem de prioridade, pelo fato de estarmos com outros
projetos muito polêmicos, que precisam de um amadurecimento,
de um entendimento e, quem sabe, conforme o projeto - como
aquele que institui a cobrança, com alteração da
contribuição previdenciãria -, deve ser retirado de pauta.
Enfim, esse projeto, como o projeto da GASMIG, que é um dos
grandes projetos polémicos desta Casa, e outros mais antigos
precisam ser colocados posteriormente, porque assim teremos
mais tempo para que as lideranças desta Casa e as do Governo
possam conversar, principalmente quando se trata do
comprometimento do salário do funcionalismo. Toda a
sociedade e todos os partidos desta Casa questionam essa
forma de fazer a cobrança da taxa previdenciánia. Essa
questão envolve um confisco do salário dos servidores num
momento em que os salários já estão ultra-aviltados, e não
podemos, de forma alguma, proporcionar mais esse desfalque
no salário dos servidores.
Se a inversão da pauta prevalecesse,poderiamos estar
discutindo sobre o Fundo de Incentivo à Industrialização,
porque é uma coisa Oportuna, num momento em q ue o desemprego
cresce em todo o Pais. Temos que pensar em alternativas e
soluções que venham a diminuir o sofrimento do povo, devido
â política neoliberal implementada pelo PSDB e seus amigos,
em que as conseqüências para o trabalhador, para o pecueno
produtor, para o pequeno empresário e para o pequeno
proprietário são cada dia mais danosas. 4 sociedade está
vivendo dias difíceis. Não basta dizer Que não existe
inflação, que há uma moeda forte, temos cue ver as
conseqüências sociais que estão acontecendo cesde a
implementação do Plano Real
Hoje, a discussão sobre o Fundo de Incentivo ã
Industrialização seria uma maneira de discutir a questão CO
desemprego e as alternativas possiveis a serem implementadas
no nosso Estado. Tenno certeza de que vários pequenos
empreendedores e pequenos empresários gostariam ae receber
incentivos, das mais diversas maneiras, vindos do Governo do
Estado. São várias as maneiras que podem ser discutidas e
pensadas para gerar empregos, renda e, assim, buscar
soluções para esse sofrimento que constatamos nos dias de
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hoje. Nesse sentido, estamos aqui fazenco coro com os
colegas de Bancada para garatirmos uma oecisão mais sensata
Para os projetos polêmicos e discutirmos os projetos que, de
fato, são prioritários.
Temos a dizer que toda a sociedade ganharia com o incentivo
aos pequenos empreendimentos. ás pequenas empresas, e
lutaremos nesse sentido. Estaremos, também, discutindo a
questão da reforma agrária, que, graças à manifestação dos
sem-terras, tornou-se tema de discussão nacional. As grandes
cidades encontram-se inchadas devido à migração, por falta
de uma política de incentivo à produção agrícola, uma
política de geração de renda para o homem. do campo, para o
homem do interior. A discussão de uma Política de apoio à
pequena indústria certamente trará. também, à tona a
discussão da política agrícola, da política agrária em nosso
pais, detentor de tantas riquezas, mas portador de grandes
contradições, miséria, desemprego. Não podemos, de uma
maneira irresponsável, deixar de priorizar programas como o
do Fundo de Incentivo á Industrialização, para o qual.
inclusive, apresentamos sugestões alternativas para geração
de empregos e renda para o nosso pais.
Sabemos que, neste momento que antecede o recesso, repete-
se aquilo que já vimos em outras é pocas, com o acúmulo de
projetos importantes impossibilitando a devida participação
da sociedade. Não podemos de maneira atabalhoada, apressada,
votar projetos como os que estão sendo exaustivamente
discutidos pela Bancada do PT. Sabemos que essas
preocupações são compartilhadas por muitos colegas, nesta
Casa, porque, na verdade, queremos mudar essa forma de
relacionamento entre o Governo Estadual e o Legislativo. O
Governo Estadual precisa respeitar mais o Legislativo.
considerando-o um Poder independente, o que, de fato, ele o
é. Queremos contar com a compreensão dos colegas das outras
bancadas para que possamos, através de nossos artifícios
regimentais, mostrar que temos condições ce levar o Governo
a uma maior reflexão sobre o siginifica po do Poder
Legislativo. Não podemos ficar submissos, subservientes ás
decisões do Governo. Não podemos ficar submissos às verbas
de subvenção ou às verbas dos convênios que o Governo,
porventura, irá fazer com as Prefeituras, nesse periodo
eleitoral. Sabemos que muitas verbas, que poderiam ser
destinadas ao longo do ano, são reservadas aos partidos
amigos. ás Prefeituras parceiras, no sentido de fazer-se a
sucessão mais conveniente ao Palácio da Liberdade.
Encerro minhas palavras, fazendo um apelo aos Lideres do

Governo, nesta Casa, para que possamos, de maneira coerente,
justa, dar o tratamento adequado à população do nosso
Estado, deixando os projetos polêmicos para serem discutidos
amplamente, exaustivamente com toda a sociedade. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Com

a palavra, para encaminhar, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Aqui comparecemos para encaminhar, favoravelmente, o
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requerimento do Lider do Governo, Deputado Romeu Queiroz,
que solicita a manutenção da pauta dos trabalhos.
determinada para esta reunião.
Assim procedemos porque não estamos participando do jogo
deliberado de obstrução dos nossos companheiros do PT.
Entendemos e respeitamos o trabalho obstrutivo e censuramos
alguns companheiros cue entendem o contrário. Reclamam que
são mais alguns minutos ce discurso. Os que assim procedem
nada conhecem do Legislativo, que é a Casa co debate e do
jogo das palavras. O Legislativo é o jogo do Regimento
Interno e dos partidos. Aqueles que estão enfarados de
palavras não deveriam estar aqui e sim nas suas cidades como
Prefeitos. Não deveriam ser Deputados Federais, Estaduais ou
mesmo Senadores. O parlamento, realmente, é casa de
discussão.
Se encaminhamos, favoravelmente, a manutenção da pauta, é
porque chegou a hora de dizermos quem é quem. Os debates
estão muito avançados e a obstrução já obteve o seu
resultado, que foi levar uma comitiva de parlamentares, na
manhã de hoje, ao Palácio da Liberdade, para tentar
sensibilizar S. Exa. . o Governador do Estado, sobre a
importância do Projeto de Lei ng 813/96, que institui
contribuição previdenciária para fins de complementar o
custeio relativo á aposentadoria dos servidores públicos
civis e militares do Estado de Minas Gerais.
Se o Executivo não abriu mão de negociação, não cabe mais á
Assembléia Legislativa persistir nesse impasse, nessa
obstrução, porque não vai levar a mais nada. Estamos
conscientes de que cumprimos nosso papel e já estamos
sequiosos de retornar ás nossas bases eleitorais para nos
reencontrarmos com o nosso povo. E acno que isso tudo deve
ser decidido. Os partidos já estão bem instruicos para uma
tomada de posição.
Neste as pecto. gostaria de dizer Que vamos votar
contrariamente ao projeto mencionado. E, como nosso
argumento, citamos o povo assalariado que passa dificuldade
e a situação péssima em que o Pais se encontra. E, dentro de
uma filosofia barata vou votar, pois se não posso dar
melhores salários para o povo não vou penalizá-lo. Dentro
dessa filosofia chã vou votar pelo principio de que, se não
posso dar nada para o povo, não vou tirar nada do povo. E a
questão ca Previdência Social. vou deixar o sistema
previdenciário falir e se arrebentar? E claro que sim,
porque não estou contribuindo com isso. Mas acho que se
trata de uma discussão mais profunda, que se aprofunda no
Congresso Nacional . Essa discussão tem-se prolongado no
Congresso Nacional e naca se resolve. Os Estados ficam na
expectativa de que, no âmbito federal, algumas providências
sejam tomadas, e também arrastam as suas providências no
âmbito estadual. Não concordo que o nosso Projeto de Lei ng
813/96 tenha tido uma tramitação tão meteórica, como teve
nas comissões, não propiciando um aprofundamento do debate.
Na verdade, precisamos sim, salvar a Previdência do Estado
de Minas Gerais e também precisamos salvar a Previdência
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Nacional. Estamos comprometidos com isso. Não faço parte de
um partido de esquerda que fecha os olhos para esses
problemas. Sabemos da posição da liderança nacional de
Roberto Freire com relação ás transformações no plano
federal. Roberto Freire tem uma visão compativel com o
quadro de hoje, com os pés no chão. Sabemos que a
Previdência Social precisa de mudanças sérias para que o
povo possa continuar a ter o serviço da Previdência. Se ela
foi ou não mal gerida no passado, não nos compete mais
discutir essa auestão, porque o presente fala mais alto.
Estamos com um problema nas mãos. Esse p roblema precisa ser
digerido, mas cada um digere da maneira como pensa. Se o
Governo do Estado pensa que no plano estadual vai resolver o
problema da Previdência aumentando a contribuição, para que
no futuro se forme um fundo de aposentadoria, entendemos que
essa discussão deveria ter sido mais ampla. Nós, da Comissão
de Saúde e Ação Social, estamos órfãos de nosso ilustre
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, que se encontra hoje em
um congresso no exterior. Recentemente, o Deputado Carlos
Pimenta trouxe a esta Casa o Presidente do IPSEMG, que
mostrou todas as mazelas que afligem o IPSEMG e deu algumas
dicas do que poderia ser feito. Suas sugestões foram para
que realizássemos reuniões e até um seminário para discutir
o problema da Previdência estadual. Depois que o Presidente
do IPSEMG prometeu aprofundar a discussão desse tema.
inclusive trocando idéias com os funcionários do Estado,
recebemos esse projeto, como já foi dito, de tramitação
meteórica. Assim sendo, infelizmente não vamos poder
colaborar com o Governo em hora tão difícil, mas que acho
muito mais difícil para o trabalhador.
O nosso voto é de consciência. E o voto daquele cidadão que

se voltasse a ser Prefeito ce sua cidade, como fui Prefeito
da cidade de Muzambinho, trabalhando na montagem de uma
estrutura administrativa municipal, com consciência para
implementar a Constituição Federal de 1988. e que se fosse
Governador do Estado, com certeza, não faria oe afogadilno
essa reforma ou não faria do sacrifício do funcionalismo a
salvação da Previdência do Estado. Eu buscaria outros
mecanismos, como cidadão. Como político, eu teria outra
conduta, e dentro dessa filosofia, que chamo de filosofia
chã, de filosofia barata, vou votar contra o Projeto ng
813/96. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Em votação,

o requerimento do De putado Romeu Queircz, que solicita, na
apreciação da pauta, seja observada a preferência prevista
no Regimento Interno. Os De putados Que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- .) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder ã verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 34 Deputados; votaram

contra 3 Deputados; votaram em branco 2 Deputados. Portanto.
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está ratificada a aprovação do requerimento. Fica
prejudicado requerimento do Deputado Gilmar Machado
solicitando inversão da pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a diferença de
votação foi grance. e eu gostaria de registrar que o
Deputado Antôn-o Genaro entrou neste Plená r io apôs a
votação. Naquele momento, fiz um sinal para a assessoria da
Mesa e gostar i a Que V. Exa. a consultasse.
O Sr. Presidente - A Presidência acata a questão de ordem
do Deputado Durval Angelo, mas considera a p rovado o
requerimento, uma vez que estão presentes 39 Deputados.
contando o Presidente. Portanto, está aprovado o
requerimento.
Prosseguimento de votação do requerimento de adiamento da
votação do Projeto de Lei nQ 469/95, apresentado pelo
Deputado Durval Ângelo. A Presidência solicita aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação, o requerimento do
Deputado Durval Ângelo, que solicita adiamento da votação do
Projeto de Lei nQ 469/95. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Está rejeitado o
requerimento

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - A Presidência deixa de fazer a

verificação, pedida por V. Exa. , porque existem 42 Deputados
presentes em Plenário.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo,
solicitando que a votação do Projeto de Lei flQ 469/95 se dê
pelo processo nominal. Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, estamos proximos da votação de uma matéria
extremamente polêmica. E uma questão que se discute em todo
o Pais. O requerimento apresentado pelo De putado Durval
Ângelo propõe que o Projeto de Lei nQ 469/95, de autoria do
Deputado José Bonifácio, que trata do programa de
desligamento voluntário, possa ser realizado através de
votação nominal. Voltamos á discussão da votação nominal.
porque nos falta o painel. Temos o painel q ue coloca o nome.
que marca a hora, que acende a luz e marca o riorãrio das
comissões, mas, infelizmente, não marca os votos. Para que
não tenhamos de passar por esse constrangimento de sentar e
levantar, estamos propondo a votação nominal, para q ue cada
Deputado diga 'sim' ou "não" ao projeto de desligamento
voluntário. Entendemos que a votação nominal é necessária.
Por que o medo de o De putado ou a Deputada dizer 'sim" ou
"não" ao projeto" Se o projeto é bom, se o pessoal acha que
é correto e tem que votar, diga "sim" se acha que não é
bom, diga "não". Qual é o problema de assumir o voto?
Queremos que o voto seja externado claramente,
transparentemente. para evitar transtornos. Todo mundo é
consciente, todo mundo examinou profundamente o projeto.
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todo mundo vai votar com a consciência tranquila, então, não
há razão para não realizarmos a votação nominal. Achamos que
a votação nominal possibilita que cada um diga "sim" ou
"não. Se o painel funcionasse, não haveria necessidade de
entrarmos com esse requerimento. Essa prática poderia até
ser suprimida do Regimento Interno, porque cada um digitaria
e o painel exibiria o número de votos a favor e o número de
votos contra. Estamos propondo que o Deoutado vote através
ca votação nominal, o que o Regimento Interno nos permite.
Qual é o problema? Alguém tem medo do voto que vai dar?
Tenho certeza de que não, porque todos são maduros e votarão
tranqüilos. Não há problema, caca um assume sua posição.
Evidentemente, se fôssemos todos iguais, não estaríamos
aqui. O parlamento é dos contrários, das diferenças. O que
estamos defendendo neste requerimento é que cada Deputado,
que cada Deputada possa dizer "sim" ou "não" ao projeto e
espero, sinceramente, que nesta votação, cada parlamentar
Possa externar seu voto com muita tranqüilidade e, ai, todos
terão condições de acompanhar a votação de cada Deputado.
Qual o problema? O povo de Minas tem o direito de saber qual
é nossa posição, qual é nosso voto, já que cada um de nós
representa uma parcela - às vezes menor, às vezes maior - ca
Po

p
ulação de Minas Gerais. Para encerrar, queremos dizer que

nossa posição é favorável ao requerimento do Deputado Durval
Angelo. Digamos "sim" ou "não". Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nosso requerimento vem, ao solicitar a votação
nominal, colocar de forma clara o voto de cada Deputado.
Entendo que se os Deputados acham que a venda da GASMIG, o
projeto em Questão, é uma atitude correta e que o Governo
está certo ao solicitar autorizações legislativas, então,
nada mais correto que tornemos público e confirmemos nossa
posição, mediante o nosso voto.
A votação nominal existe para esse fim, ou seja, para que o
eleitor, que, antes de tudo, é o fiscal de nossas ações como
Deputados Estaduais, e que o cidadão mineiro, que nos
conhece e tem consciência da ação do seu representante nesta
Casa, conheçam, de público, esse voto. A votação nominal é a
mais democrática. Só assim os servidores saberão qual o
Deputado, ou Deputada, votou a favor do aumento da
contribuição de 3,5% e, ao mesmo tempo, permitiu a
manutenção de pr ivilégios no Legislativo e no Judiciário,
quando contribuímos com R$168,00 para o IPSEMG, ou seja,
esse é o teto para qualquer salário acima de R$2.000,00.
Por tudo isso, acho que a votação nominal deve ser assumida

por todos. Como muito bem lembrou o ex-Lider Gilmar Machado,
custou caro o investimento que a Assembléia fez neste painel
que ai está e que, diga-se de passagem, não enfeita tanto
como parece, pois parece um corpo estranho, com suas luzes
piscando. E. quando alguém mais desavisado, lá da região do
rio Doce, vir esse painel, poderá dizer até que ele se
parece com um disco voador.
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Tudo isso foi comprado com dinheiro do povo, mas para ser
usado. O que vemos é uma correria de Deputados, quase sendo
pegos com as calças nas mãos no banheiro, q ue vêm votar;
outros são laçados nos seus gabinetes e arrastados para cá.
Um Deputado quase se engasgou com um pão de queijo, porque
estava na cantina na hora da votação.
Se o sistema de painel para votação funcionasse, tudo isso
seria evitado. Teríamos aqui cada um com sua senha, votando,
como acontece em qualquer Casa Legislativa aue prima pela
eficiência e pela seriedade. O próprio Congresso Nacional
usa o painel, e foi de lá que trouxemos o modelo para esta
Casa. Não há nada que impeça o voto nominal dos Deputados
nesse sistema.
Então, pergunto: não há interesse em não implantar o uso

deste painel? De não ser usado como deveria? Será que isso
substitui contagens feitas em cima de conferências? Podemos
errar. Isso é humano, pode ter o erro, e ai levantam-se
suspeitas e oportunidades de desentendimento e pressões
nessas contagens. sem necessidade. A Mesa diretora dos
trabalhos, ás vezes, fica muito nervosa, e temos aquele
grande risco que o Deputado Marcos Helênio colocou outro
dia: um colapso de alguém da Mesa, nessa ânsia de reafirmar
a sua posição como correta.
Se tivéssemos o painel funcionando, todas as votações
acabariam sendo nominais, e teriamos a garantia de que a
vontade dos Deputados foi expressa.
Na ausência do painel eletrônico, estou apresentando uma

sugestão para que a Bancada do PT, nos próximos dois anos e
meio de mandato, neste período legislativo, faça, em todas
as votações, requerimento de votação nominal. Essa é uma
forma de exigir a instalação do painel. Temos de fazer uma
trincheira cara exigir que  painel eletrônico funcione.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, acho que não
temos aqui agora nem 26 Deputados para discussão e muito
menos para votação. Assim, peço, de plano, a suspensão dos
trabalhos.

o O Sr. Presidente - A Presidência deixa de atender o
requerimento do Deputado, porque há dez minutos fizemos uma
vot ação com 42 Deputados presentes.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, S'-as. De putacas. público presente nas galerias.
vamos encamirhar favorávelmente o requerimento do Deputado
Durval Ângelo. em q ue solicita a votação do Projeto de Lei
nQ 469/96 pelo processo nominal. Entendemos que a Casa já
teve grandes evoluções no sistema de comunicação "on-line'.
Ela tem sido modelo para o Pais em diversas iniciativas de
comunicação. Entretanto, algumas coisas se contrapõem a essa
evolução. O painel parado não tem justificativa. Não há por
que o Deputado não querer se identificar. As posições são
bem claras e definidas. E lamentável e cômico que se fale
aqui para que os Deputados que são a favor fiquem de pé e os
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que são contra permaneçam sentados. Há Deputados que agacham
nesse momento. Isso expõe o Deputado ao ridículo. Cada um
tem que assumir publicamente a sua posição. Quem estiver a
favor que vote sim, uma vez que tem fidelidade ao Governador
e fica prejudicado o funcionalismo público.
Estava conversando há pouco com outros Deputados e vi que
há consenso quanto à criação dos fundos. Há essa
necessidade. Agora, esse fundo tem que ter uma administração
e um conselho gestor realmente representativo. Essa
representatividade terá que ser bipartite, para que não caia
num caixa único. Temos de ter a convicção de que aue1a
receita vai garantir as aposentadorias futuras. Até ai há
esse consenso. O que não se quer é que seja colocado dessa
forma, não se criando o fundo.
Todos os Deputados concordam que essa forma de penalizar os
baixos salários é o Robin Hood" Invertido. Isso é altamente
negativo. Ao invés de ser progressivo, está sendo
regressivo.
Teríamos que fazer uma aliquota progressiva. Acima de certo
valor, a pessoa tem que pagar mesmo, tem que contribuir
mais. Mas salários na faixa ae R$300.00, R$400.00, R$800.00
serem penalizados com mais 3.5%? Isso será lamentável. Tem
mais: acima de R$2.240,00 não se paga mais nada. Ai, ficam,
novamente, mantidos os privilégios. Temos uma grande
oportunidade de acabar com esses privilégios hoje. Sabemos
que não existe limite para o valor das aposentadorias. Na
iniciativa privada existe. No Judiciário, existem
aposentadorias no valor de R$30.000,00. Mas o Judiciário não
está encaminhando nenhum projeto para essa Casa e nem vai
encaminhar. Temos convicção disso, uma vez que o Judiciário
é independente. O Legislativo, da mesma forma, também é, mas
está se submetendo a esse capricho. Votar esse projeto agora
é um capricho governista.

Portanto, somos contrários à votação desse Projeto de Lei
ng 813/96 e favoráveis à votação nominal. Temos que
identificar se 'fulano de tal" vota a favor ou contra.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo

Coelho.
O Deputado Anvaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público assistente, estamos
aqui, também, para encaminhar a favor de que a votação do
Projeto de Lei ng 469/95 se dê pelo processo nominal. Tinha
até combinado com o Deputado José Bonifácio que lhe daria 3
minutos desses 5 que nos são coricecidos, para que ele
Pudesse explicar um pouco esse projeto. Peço que ele se
encaminhe à tribuna para fazer a defesa desse projeto, a fim
de que os Deputados que não tiveram oportunidade de conhecê-
lo na integra nas Comissões, dele tomem conhecimento.
Vamos fazer uma leitura, já que o Deputado não virá aqui
fazer a defesa do seu projeto. Dessa forma, a votação será
feita sem que a maioria dos Deputados entendam direito o que
é esse projeto de lei. (- Lê:)
"Votação, em lg turno, do Projeto de Lei flQ 469/95, do

Deputado José Bonifácio, que estabelece incentivos para a
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exoneração voluntária de servidores públicos estaduais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam
prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário o
Deputado Geraldo Rezende....", que também se encontra
presente e oue poderia dizer alguma coisa aqui na tribuna
para os Deputados que não tiveram tempo de estudar o
projeto. Foram duas as Comissões que perderam prazo para
relatar. Esse é o motivo por que estamos pedindo Que alguns
Deputados da base governista venham aqui e nos expliquem,
colocando tudo ás claras. Quem sabe eles não nos convencem
de que esse projeto é interessante para o Estado. (- Lê:)
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de

Administração Pública, que opina pela rejeição das Emendas
ngs 2. 5, 6. 8 e 9 e do Substitutivo ng 1, e pela aprovação
do Substitutivo flQ 2, que apresenta, ficando prejudicadas as
Emendas flQS 1, 3, 4 e 7."
Queremos, Srs. Deputados, que esta votação se dê pelo
processo nominal porque nós. que moramos no interior e
conversamos com diversas pessoas integras, honestas e
simples, quando lhes perguntamos: Qual é o partido de V.
Sa.?" Aquela pessoa diz: "Eu sou do PFL. " Ou: "Eu sou do
PL." Então, ficamos sem entender como aquelas pessoas
humildes continuam sem saber o que é um partido politico.
Como aquelas pessoas humildes do interior, da roça podem ser
de um partido como o PL, que, na Assembléia Legislativa, não
está discutindo o que elas defendem? Como essas pessoas
podem ser filiadas a esses partidos se, em Brasília, os
Deputados Federais e os Senadores estão"comendo-OS pelo
pé". Estamos preocupados porque isso já vem acontecendo há
anos e anos, e essa discussão não se dá, às vezes, por causa
de simp les subvenções que, para aquelas pessoas do interior.
são muito importantes. São subvenções de R$1.000.00.
R$2.000.00. etc. Sendo assim, aquelas pessoas humildes
continuam a ser enganadas, iludidas, porque, aqui na
Assembléia, não se exerce o papel principal.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado
Durval Angelosolicitando que a votação do Projeto de Lei n
469/95 se dê pelo processo nominal. Peço aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Os Deputados que a provam O
requerimento permaneçam como se encontram. (- Pausa,
Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder à verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 5 Deputados; votaram
contra 32 Deputados; votaram em branco 2 Deputados.
Portanto, está ratificada a rejeição do requerimento.

Questão de Ordem



312

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a
declinação dos dois votos em branco, pois, aqui da frente,
tentei olhar para trás e não pude percebê-los.
O Sr. Presidente - Foram os Deputados Antônio Genaro e

Arnaldo Penna.

Vem á Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, que
solicita a votação do Projeto de Lei ng 469/95 por partes.
Em votação, o requerimento. Para encaminhar, com a palavra.
o Deputado Durvai Angelo.
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

como podemos ver, a Bancada do Governo não está conseguindo
colocar, em Plenário, mais de 38 Deputaoos. Isso nos mostra,
claramente, uma rebelião nas bases governistas contra esse
projeto vergonhoso da Previdência Social. Já é a terceira
vez que o PT pediu verificação de Quorum', e, apenas assim,
conseguiu-se chegar aos 39 votos. Sendo assim, acredito que
o trabalho de obstrução está tendo a utilidade de convence-,
de mostrar aos Deputados que esse projeto é prejudicial ao
serviço público. Esse projeto, realmente, está levando ao
sucatamento ao serviço público. Ele penaliza os servidores
Públicos que recebem baixos salários, os quais contribuirão,
proporcionalmente com o maior valor. E por isso q ue estamos
propondo o seguinte: a garantia de que possamos avançar no
convencimento dos Srs. Deputados, através do debate, através
da discussão de idéias. E realmente o processo de obstrução.
Estamos apresentando a votação do Projeto de Lei ng 469/95
por partes, porque a nossa compreensão é de que, dessa
forma, possamos refletir sobre aquilo que estamos votando.
Outro fato que justifica, também, esse trabalho de
Obstrução, Srs. Deputados, é que ele é um instrumento
democrático, um instrumento que a Minoria tem, para ser
ouvida e atendida pela Maioria, para poder negociar emendas
favoráveis e susbstitutivos; poder, de alguma forma, fazer
com que o Governo recue nas medidas impopulares que está
tomando.
E nós, através de obstrução em vários projetos, nesta

Assembléia, conseguimos q ue projetos autoritários, projetos
realmente lesivos aos interesses maiores do Estado pudessem
ser modificados, pudessem ter um perfil distinto, pudessem
ter um final diferente cio que foi encaminhado a esta
Assembléia. Por esse motivo estamos felizes com o trabalho
de convencimento e com a certeza de que já estamos colhendo
frutos. Esperamos que o Governo, através desse processo de
obstrução, reflita que hoje o que estamos tentando no
Projeto de Lei ng 813/96 é acabar com a manutenção de
privilégios, como a sistemática que temos até hoje no
desconto do IPSEMG, que permite que os que ganham mais cie
R$2.100.00 recolham só R$168,00 para os cofres da
Previdência; que permite que novos privilégios sejam
estabelecidos, porque essa questão estruturalmente não é
modificada, e. ao mesmo tempo. o projeto de lei ordinária -
ordinária na acepção legislativa do termo, evidentemente,
não na questão moral - não dá mecanismos ao Governo para que
se incluam todos os Poderes no mesmo projeto. Então, não
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temos certeza de que o desconto vai ser feito no Poder
Judiciário. O Poder Legislativo, através de medida acertada
da Mesa Diretora, encaminhou projeto semelhante,
reproduzindo o do Governo, com a compreensão de que não pode
haver tratamento desigual entre os Poderes. Por isso estamos
tentando discutir, tentando clarear os aspectos dos
projetos, tentando solicitar que, através da votação do
projeto por partes, possamos avançar numa compreensão maior
e, quem sabe, até conseguir que vários Deputados possam
modificar seu voto e a postura que estão tendo aqui, porque
tenho a certeza absoluta ce que estaremos votando por Minas
Gerais, estaremos votando pela manutenção dos serviços
públicos neste Estado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, vamos votar a favor desse requerimento do
Deputado Durval Angelo. porque estamos tratando do projeto
do Deputado José Bonifácio, que recebeu dois substitutivos.
E é exatamente nisso que temos que nos concentrar agora. A
votação por partes vai permitir-nos o livre raciocinio na
discussão dos serviços essenciais para o Estado. O Governo,
hoje, tem alguns servidores que querem deixar o serviço
público. Isso é um fato que não contestamos, mas são várias
as agravantes que levam o servidor a querer deixar o Estado.
Deveríamos ter um programa para segurar o servidor no
Estado, com salários decentes, com cursos, treinamentos e
valorização do servidor. Esse deveria ser o projeto que
estamos discutindo. Mas, infelizmente, o Governo de Minas
prefere começa r pelo outro lado.
O projeto coloca que algumas categorias vão poder
participar: outras, não. No entendimento da Bancada do PT,
algumas categorias pertencem aos serviços essenciais. Se
permitirmos q ue elas entrem no programa. vamos estar
desmontando a máquina pública e prejudicando,
principalmente, a população mais pobre. Na saúde, por
exemplo, achamos que algumas áreas poderiam entrar, outras.
não. Médicos e enfermeiros não deveriam entrar, porque quem
vai aos hospitais públicos é pobre. E o projeto diz que não
poderão ser contratadas outras pessoas para o lugar. Se o
médico ou a enfermeira são dispensados, quem vai fazer o
atendimento da saúde, que já está ruim? O magistério, que,
num primeiro momento, estava fora do projeto. agora, por
meio de uma emenda, vai poder participar desse programa de
desligamento voluntário. Isso vai nos criar problema, porque
o Governo colocou que não pooe ser contratada outra pessoa
para o lugar. Como vai ficar a qualidade ca educação? Ai,
então, fecha-se mais uma sala de aula. Essa é a critica que
estamos fazendo. Isso não é possível. Queremos saber quem
vai para a sala de aula.
Queremos discutir com calma para depois não termos
arrependimentos. O Rio Grande do Sul está tendo problemas,
porque votou de qualquer jeito. Queremos discutir algumas
questões, em separado. Não queremos votar contra o programa.
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queremos votar contra a inclusão ce setores que, no nosso
entendimento, são essenciais. No setor ce ciência e
tecnologia, são necessários quase 10 anos para se formar um
técnico, um pesquisador. Quando ele estiver formado, sai e
vai para a iniciativa privada, e o Estado vai ter que
começar a formar um novo pesquisador. Não podemos jogar
dinheiro fora. Essa é a critica que estamos fazendo.
Entendemos que houve excessos em alguns casos por causa de
politicagem, inclusive acobertada por pessoas que defendem o
Governo. Isso tem que acabar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos HelênlO* - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, público presente, estamos encaminhando a votação
do requerimento que pede a votação por partes do Projeto de
Lei ng 469/95, artigo por artigo. Isso não é apenas uma
forma de Obstruir e não é apenas um capricho da Bancada do
PT. Há necessidade, por causa das mudanças Que ocorreram em
cima da hora. A população - mesmo o funcionalismo público -
não está sabendo quais são essas mudanças e quais foram as
emendas anexadas na última flora. Então, seria bom e
interessante que o Deputado José Bonifácio, com sua
competência, fizesse uma exposição do projeto, durante o
tempo que fosse necessário.

Reivindicamos a inclusão dos demitidos nos últimos 12 meses
e não sabemos se isso foi ou não inserido no projeto. Penso
que não.
Há a questão dos serviços essenciais, de que o Deputado

Gilmar Machado falou, O Estado deixou de renovar 32 mil
contratos na área da educação. Então, há um saldo muito
grande nessa área, O SIND-UTE nos informou que há 50. 60
alunos nas salas de aula. Com os salários já defasados. se
houver um número maior de demissões, esse setor vai virar um
caos.
A saúde já está sucateada. Na verdade. o Governo não tem

pr ivilegiado os setores da saúde e ca educação. E o que
sabemos. A politica do Governo tem valorizado a iniciativa
privada.
Foi dito aqui que o Estado não tem Condições de competir no

mercado de trabalho, O Estado está perdendo os técnicos que
tem e, conseqüentemente, o investimento feito em sua
formação, voltada para a assimilação da alta tecnologia.
Lembrando o que o Deputado Anivaldo Coelho disse, de certa
forma, esse projeto vai contribuir para o aumento do
desemprego. Naturalmente, à primeira vista, os servidores
estáveis vão ser estimulados por aqueles 150% por ano
trabalhado, e os não estáveis, pelos 125%. Mas, depois de
algum tempo, vão cair na real, porque há uma recessão. O
mercado de trabalho não está oferecendo grandes
oportunidades, o que gerará uma enorme frustração nos
servidores, fazendo com que eles procurem outros setores,
desqualificando, assim, a sua atividade profissional.
Achamos fundamental a exposição do Deputado José Bonifácio.
Ele, com a inteligência que lhe é peculiar, deve ter
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aproveitado alguma coisa do Substitutivo. Seria interessante
que ele mostrasse os beneficios e as vantagens do projeto.
Então, o nosso encaminhamento é a favor de que discutamos
artigo por artigo do Projeto de Lei ng 469/95. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
imprensa, público das galerias, estamos também encaminhando
o requerimento apresentado pelo nosso Líder, Deputado Durval
Angelo, no sentido de requerer a votação por partes do
Projeto de Lei ng 469/95. artigo por artigo. Somando a minha
argumentação com a dos colegas, acreditamos ser
imprescindivel a aprovação desse requerimento. E um projeto
de suma importância, que vai afetar, com certeza, todo o
funcionalismo, se não abrindo margem para que parcela
significativa do funcionalismo possa aderir ao programa, no
minimo. provocando uma inquietação muito grande. Temos
andado pelo interior, temos tido a oportunidade de conversar
com muitos funcionários publicos, principalmente na região
onde atuamos, no Noroeste de Minas, e só há especulação.
Antes de o projeto chegar á Assembléia, já existia um clima
de desconfiança, de tensão em setores do funcionalismo. Por
outro lado, sabemos que existem inúmeros funcionários que
desejam participar de um programa como esse, que estão
aguardando a aprovação e a definição de regras claras para
que possam, então, por meio de uma reflexão pessoal, aderir
ou não.
A nossa preocupação tem vários aspectos. Um deles, que
achamos de fundamental importância, diz respeito ao Estado
perder funcionários qualificados, funcionários que, para
alcançar sua qualificação, receberam um investimento muito
grande por parte do Estado. Nós, que pudemos acompanhar, nos
últimos anos, o desmonte, principalmente na área de ciência
e tecnologia. desencadeado no Governo Newton Cardoso. que
ainda hoje tem reflexos extremamente negativos em várias
áreas, em vários setores cio Estado. estamos proporcionando
mais uma brecha para que uma nova frente nesse sentido possa
ser desencadeada. Essa é uma preocupação séria.
Outra preocupação é com relação àquilo que o Deputado
Anivaldo Coelho tem . repetidas vezes, afirmaco acui, sobre
a ilusão do funcionalismo que, muitas vezes, por causa do
arrocho salarial, que o leva ao endi damento - essa é uma
realidade, não só no funcionalismo pü, ico, mas em diversas
categorias, quando os trabalhadores desse País, os
trabalhadores de Minas Gerais se endividam paulatinamente.
muitos criando uma situação de extremo conflito, porque não
conseguem se livrar desse ciclo de endividamento - pode, de
forma ilusória, enxergar uma saida Que, no nosso entender, é
momentânea, para se livrar das dividas ocasionadas pelo
arrocho salarial e engrossar, logo em seqüência, a fila aos
desempregados.
Esse é outro perigo também associado a uma avaliação mal
feita, e tivemos a oportunidade de acompanhar, de ver isso
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acontecendo no funcionalismo do Banco do Brasil, que
implantou um programa de demissão voluntária. Muitos que se
julgavam competentes para competir com outros profissionais
no mercado, iniciando uma atividade própria, se deram mal,
apesar da vantagem que o PDV do Banco do Brasil tem com
relação ao que estamos aqui discutindo. O Banco do Brasil
propôs e realmente encaminhou um curso de preparação para o
mercado para aqueles que aderissem ao programa. Apesar desse
curso, que muitos funcionários fizeram para empregar bem os
recursos que obtiveram com a demissão voluntária, eles não
conseguiram ter sucesso no mercado.
Sr. Presidente. concluindo, sabemos que os recursos do
funcionalismo público do Estado são bem inferiores ao que o
PDV do Banco do Brasil proporcionou, e os riscos e
insucessos certamente seriam muito maiores. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o

Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público assistente, nós também
estamos acompanhando a Bancada do PT e defendendo o
requerimento co Deputado Durval Angelo. Lider da nossa
bancada. para que a votação desse projeto de lei seja por
partes. E por que pedimos isso? Conversando com o Alencar da
Silveira Júnior, logo que deixamos esta tribuna, ele dizia
que não sabíamos o teor desse projeto. E eu dizia a ele que,
em anos anteriores, quando estávamos na presidência do
Sindicato Metabase. de Congonhas, vivemos esse problema, de
uma outra maneira.

Estamos vendo nas galerias diversos sindicalistas, que
estão aqui preocupados, porque, conforme colocou o Deputado
Gilmar Machado, diversos bons trabalhadores deixarão o
Estado, apesar de terem recebido ótimos treinamentos. em
razão de investimentos que o Estado realizou. Eles sairão
até mesmona ilusão de montarem seus próprios negócios.
Então, já tivemos esse problema nas nossas bases.
Quando observamos que o Deputado José Bonifácio não dará

maiores explicações sobre o projeto, continuamos
preocupados. A maioria dos Deputados não saberá que
perderemos ótimos médicos, professores e outros
profissionais do Estado, simplesmente porque ficarão
iludidos com um dinheiro a mais. E por isso que continuamos
insistindo com o Deputado José Bonifácio para que ele
realize essa discussão, que coloque alguma coisa, que dê
alguma explicação, para que a maioria dos Deputados que
votará contra esse req uerimento, novamente pense melhor, Que
isso não passe em branco e que, daqui a algum tempo,
Possamos nos arrepender.
Sr. Presidente, continuamos pedindo que esse projeto seja
votado por partes, a fim de que cada item, cada parágrafo
Possa ser bem analisado. Ele ainda voltará às comissões.
para que possamos discuti-lo novamente, talvez hoje à noite,
se a base governista conseguir que ele seja votado agora. E,
depois de discutir bem aqui, que possamos novamente, nas
comissões, continuar estudando a Questão, para que não
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cometamos nenhum engano. Continuamos pedindo, Sr.
Presidente, aue o projeto seja votado por partes.

Questão de Ordem
O Deputado Anivaldo Coelho - Como o senhor pode observar,
está claro e nitido que não temos 'quorum". Por isso.
pedimos a recomposição do 'quorum ou que se termine, de
plano, a nossa reunião, para que possamos voltar á noite.
mais descansados.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado
Anivaldo Coelho. Com a palavra, o Sr. Secretário, para que
proceda á chamada dos Srs. Deputados para a recomposição do
quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (-Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados.
Portanto, bá"quorum" para votação do requerimento do
Deputado Du'-v& Angelo. Solicito aos Deputados que ocupem
seus lugares. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência va
proceder à verificação requerida.
- P r ocede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 5 De putados; votaram

contra 38 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição do
requer mento.
Vem á Mesa Requerimento do Deputado Gilmar Machado, que
solicita a votação destacada dasEmendas ngs 2. 5. 6. 8 e 9.
apresentadas ao Projeto de Lei nQ 469/95. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do
art. 244 oo Regimento Interno.
Em votação, o SuostitutivonQ 2, salvo emendas e destaques.

Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 2, destacada. que
recebeu parecer pela aprovação. Para encaminhar a favor da
emenda, com a palavra, o De putado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - A Emenda ng 2 pretende alterar
para 45 dias o prazo previsto para que os servidores possam
aderir ou não ao programa. O programa oá, apenas, prazo de
20 dias, que pode ou não ser alterado pelo Governador. Já
que o Governo está interessado em que as pessoas deixem o
serviço público, entendemos que um prazo de 45 dias é mais
justo. porque o servidor pode se encontrar em férias,
viajando, e um prazo de 20 dias, nesse caso, tolhe Sua
possibilidade de participar do processo. Todos estão
interessados no programa e. então, por que não se dar ao
servidor 45 dias que corresponde, exatamente, a 15 dias além
do período de férias?
Aqui estaremos discutindo outras emendas, porque não
entendemos a posição do Governo relativamente à definição
dos representantes que irão acompanhar as negociações. Aqui,
na Casa, já definimos que será o SINDIPÚBLICOS.
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E OS Outros? Por que a Coordenação Sindical vai ficar de
fora? Pelo projeto já está definido que o representante dos
servidores vai ser o SINDIPUBLICOS. Quem define a
representação são os servidores. Seria como eles dizerem
para nós o que devemos fazer. Muita gente não aceitaria. A
mesma coisa acontece com eles. Por que vamos escolher uma
entidade para representar os servidores? Não é assim Que se
faz. Esta fora dos principios democráticos. Achamos que é
preciso ter mais respeito para com os servidores.
Solicitamos Que seja aceita a Emenda nQ 2. para que tenhamos
condições desse prazo ser estendido, se vamos de fato
verificar se o servidor quer ou não entrar nesse programa.
Vamos dar-lhes o prazo correto. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a Emenda ng 2, com a

palavra, o Deputado Arnaldo Penna.
O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
aqui estamos para nos manifestar contra a emenda
apresentada, porque ela quer estender o prazo para que o
servidor opte por se desligar ou não, voluntariamente, do
serviço público. Na verdade, Consideramos que todos os
servidores públicos são pessoas muito esclarecidas, e. por
isso, o tempo estipulado será suficiente para eles optarem
por sair ou não do serviço público. Essa, a razão por que
somos pela rejeição da emenda.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 2. Solicito aos

Srs. Deputados que ocupem os seus lugares. Os Srs. Deputados
que estiverem de acordo com a emenda permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em Votação, a Emenda ng 5,
destacada pelo Deputado Gilmar Machado. Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Gilmar Machado, que tem preferência
por ter Sido o autor do destaque.
O Deputado Gilmar Machado - Estamos aqui para encaminhar a
Emenda nQ 5, para q ue haja a modificação do critério da
i ndenização que se faz aos servidores. Lamentavelmente, esta
emenda não foi aceita. Para que a pessoa realmente participe
do projeto, temos que estimular a Contribuição, O Estado tem
que dar uma indenização que garanta ao servidor o recurso.
Entendemos que se não mexermos na Emenda np 5, na redação

do 2, a indenização será extremamente baixa, não ocorrerá
a compensação ao servidor. Se fizermos as contas do servidor
médio do Estado, com 10 anos de serviço, ele teria uma
indenização aproximada de R$2.500,00 a R$2.800,00. Achamos
que é uma quantia insuficiente para que a oessoa possa de
fato ter condição de se manter a pós a sua saida do Estado,
essa quantia não é um grande estimulo. Na verdade, isso se
tornará um castigo. Achamos que há necessidade de
melhorarmos a indenização.
Precisamos também de melhorar o pagamento das férias-prêmio

a que o funcionário tiver direito. As férias-prêmio são um
direito e uma conquista. Dentro do espirito da Emenda nQ 18,
de nossa Constituição Estadual, o funcionário só pode
receber em espécie as suas férias-prémio quando se
aposentar. Se não garantirmos uma modificação, esse servidor
não terá condições de receber agora as férias-prêmio a que
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ele já teria direito. No caso do servidor já ter direito a
essas férias-prêmio, por que não recebê-las ao se desligar
do Estado. Ele precisa de receber pelo tempo que ele já
trabalhou. Por isso, estamos pedindo essa aprovação. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente e Srs.

Deputaoos. ocuoo a tribuna para encaminhar em sentido
cont » ario, sem trazer razões maiores, porque toda a Casa já
estudou toao esse projeto na comissão. Todos temos a
consciência de aue essa emenda deve ser rejeitada. Essas são
as palavras q ue eu tinha a proferir. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda flQ 5, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à ver i icação «eduenida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 2 Deputados: votaram

contra 39 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição da
Emenca no S.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que
prorroga a reunião até as 20 horas.
Em votação, a Emenda ng 6, destacada pelo De putado Gilmar

Machado. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
esse trocesso è mutc interessante, e seria Dom aue ele
fosse acompanhado dO todo o Estado de Minas Gerais.
Temos grande admiração e respeito pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que pertence á Mesa desta Casa. Bom, todos
já discutiram aquela emenda. NO entanto, como professor que
sou, gostaria de fazer uma argüição, indagando qual é o teor
dessa emenda, pois o Deputado Sebastião Navarro Vieira disse
que todos os Deputados já o conhecem bem.
Entre os 40 Deputados, na minha opinião. encontrariamos
somente 5 que responderiam corretamente ã pergunta.
Portanto, vamos trazer argumentos, pois é muito difiCil,
quando não há argumentos, tentar explicar o que não tem
explicação.
Estamos apresentando a Emenda nQ 6. que propõe a supressão
do art. 3Q da proposição, porque, de acordo com o nosso
entendimento, há necessidade de alterarmos a questão dos
dias. Embora o Deputado Arnaldo Penna tenna tentado dizer
que 20 dias é tempo suficiente, pergunto: a Secretaria tem
estrutura para receber todo esse material em 20 dias? Além
do mais, o Governador diz que o Estado está com dificuldades
de pessoal. O tempo gasto na publicação da aposentadoria de
um funcionário público é, em média, dois anos. A publicação
de um qüinqüênio ou de um novo biénio demora três ou quatro
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meses. No entanto, dizem que, em 20 dias, o Estado
conseguirá fazer tudo isso. Deputado, por favor, não vamos
tentar enganar ninguém, pois as pessoas são suficientemente
maduras para saber que isso não existe. Portanto, estamos
pedindo essa modificação. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a Emenda nQ 6, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
houve uma discussão exaustiva sobre esse projeto por parte
da Bancada do PT. A Emenda nQ 6 propõe a supressão do art.
3g da proposição, em virtude da Emenda nQ 2. O nosso
encaminhamento contrário à posição do Deputado Gilmar
Machado se deve á necessidade de que tal dispositivo esteja
contido no projeto.
Percebemos que esse projeto tem aspectos que irão forçar o
sucateamento do Estado de Minas Gerais. A q uestão mais
absurda refere-se à inclusão da área da educação no
desligamento voluntário. Apesar da tentativa da Assembléia
ae tentar melhorar o projeto, percebemos Que estamos fazendo
Pequenas modificações, ou seja. colchas de retalhos que
estão soltas e isoladas na questão da estrutura
administrativa do Estado, mas não estamos repensando com
seriedade a função do Estado.
Estamos discutindo, desde o inicio do ano passado, esse
projeto da reforma administrativa, porque encontramos . um
Estado cada vez mais a serviço dos setores privados.
Acho que o exemplo da Paraibuna e o exemplo recente da

Mercedes-Benz são sinais claros da falta de sintonia entre o
discurso do Governo e a prática, principalmente a prática
legislativa da Bancada do Governo nesta Casa. Dai nosso
encaminhamento ser contrário. Não dá para discutirmos esse
projeto de forma isolada, como colcha de retalhos, porque
não traduz o que compreendemos que deveria ser uma reforma
mais ampla e efetiva da Questão Co sistema do Estado.
Perdemos urna oportunidade, em todo o periodo de discussão ao
ano passado. de caminhar para a reforma, como se poderia
propor.

O Sr. Presidente - Solicito aos Srs. Deputados que ocupem
seus lugares. Em votação, a Emenda np 6, que recebeu parecer
pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. - Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação. Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 3 Deputados. Votaram

contra 37 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição da
Emenda ng 6. Em votação, a Emenda ng 8, destacada, que
recebeu parecer pela rejeição. Com a palavra, para
encaminhar., o De putado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - A Emenda np 8 trabalha também
com a idéia da indenização. Entendemos Que essa é uma
Polêmica travada durante toda a tramitação co projeto, sobre
a questão do servidor que também tinha uma atividade na
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iniciativa privada. Como fica a situação desse servidor? Nós
também entendiamos, durante o processo de discussão, que
esse seria um problema a ser considerado, mas,
posteriormente, fomos convencidos de que havia a
necessidade. Quando o servidor entrou para o Estado, o
Estado aceitou que ele trouxesse uma parte da sua contagem
de tempo. fazendo, inclusive, a averbação do tempo. Agora,
na hora de sair, vão levar em consideração o tempo que o
servidor estava na iniciativa privada e vão descontar esse
tempo para cálculo do programa. E um desestimulo.
Imaginemos: ele tinha 5 anos mais S. foi feita a averbação.
chegou-se a 10 anos. Agora, no programa de desligamento. o
que ocorrerá? Irão tirar-lhe os 5 anos da iniciativa privada
e ele ficará com os 5 em que atuou no Estado. Parece um
raciocinio lógico, de que tem que ser retirado. Mas, então,
porque se aceitou a averDação do seu tempo na empresa
particular? Poraue se aceitou fazer essa utilização?
Achamos que desse modo ele será penalizado, e devemos levar
em consideração esse tempo. Senão, todas as pessoas que
tiveram uma passagem pela iniciativa privada automaticamente
estão excluidas, e não olharão o programa, porque serão
penalizadas. Por isso, estamos encaminhando e tentando
explicar. Dois caso não se consiga o entendimento dos
senhores, saio com a consciência tranqüila de que tentei.
O Sr. Presidente - Com a oalavra, oara encaminnar, o
Deputado Franc i sco Ramalho.
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, venho à tribuna manifestando-me contra a Emenda
nQ 8. Sou a favor ae que seja considerado tão-somente o
tempo do servidor no Estado. Sabemos que o Estado se
encontra em dificuldades financeiras. Se se for considerar
todo o tempo que ele trouxe da empresa particular, seria
muito difici' esse projeto do Governo ser levado a cabo
depois de aprovado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Solicito aos Srs. Deputados que ocupem
seus lugares. Em votação, a Emenda ng 8, destacada pelo
Deputado Gilmar Machado, que recebeu parecer pela rejeição.
Os Deputados que aprovam a emenda permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 9,
destacada pelo Deputado Gilmar Machado, q ue recebeu parecer
pela rejeição. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado, autor co requerimento.
O Deputado Gilmar Machado - Sr, Presidente, Srs. Deputados,
venho explicar a Emenda ng 9, que pretende considerar o
valor do vencimento do cargo comissionado, ou seja, cargo
para oessoas que são colocadas em determinadas funções por
determinado peniodo para administrar.
Elas têm ali um vencimento, e queremos que esse vencimento
seja considerado para cálculo do valor da sua indenização.
Achamos justo, porque esse servidor, se demonstrou que tem
competência para desenvolver alguma atividade de
administração, evidentemente que essa pessoa tem que ser
premiada, porque ela deu sua contribuição, sua inteligência
para o Estado. Será justo que essa pessoa possa utilizar.
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agora, esse programa em seu beneficio, pela sua competência,
para que ela receba quando sair do Estado. Não Que a sua
base de Cálculo incida no seu salário original, antes dessa
ocupação temporária, por mérito e Competência, em seu cargo
Comissionado. Assim, com essa emenda, queremos que se
assegure que ela seja premiada com essa percepção. Se
votarmos contrariamente a isso, estaremos, mais uma vez,
punindo a pessoa por ela ser competente, por sua eficiência
e condição de exercer um cargo de direção. Queremos que esse
seja um programa de estímulo. Fazemos um apelo para que os
Deputados reflitam sobre essa questão. Essa é a Emenda flQ 9.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. P residente, Srs.
Deputados, gostaria de dizer que somos contra essa emenda.
Queria dizer do respeito que tenho pelo ilustre Prof. Gilmar
Machado. Aliás, S. Exa. hoje nos brindou com brilhantes
pronunciamentos, razão pela qual um "quorum' jamais visto
nesta Casa se faz presente até o momento. Entretanto, o
nobre Deputado não teria o direito é de vir a esta tribuna e
questionar a competência, ou mesmo a desatenção ae mais de
40 Deputados desta Casa. Todos aqui estão pelo voto popular,
através de um processo democrático, como democrática é esta
Casa. Portanto, fica aqui o meu protesto, e sugeriria que
S.Exa. , nos próximos pronunciamentos, se redimisse perante
os nobres pares desta Casa. Os Deputados desta Casa merecem
o respeito que têm dado a S. Exa. e à bancada de oposição do
PT nesta Assembléia, Ouvindo tudo que foi dito no dias que
antecederam a esta votação. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação a
Emenda flQ 9, destacada pelo Deputado Gilmar Machado e que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está.
portanto, aprovado, em 1 Q turno, o Projeto de Lei ng 469/95
na forma do Substitutivo ng ?. ficando prejudicadas as
Emendas nQs 1, 3, 4 e 7. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 647/96, ao
Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações da
GASMIG. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública, de Política Energética, Hidrica e
Minerária e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Designado para relator em Plenário, o
Deputado Francisco Ramalho emitiu parecer pela aprovação do
projeto com a Emenda ng 1, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto á Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação das Emendas ns 2 e 3.
esta na forma da Subemenda nQ 1, e da Emenda nQ 4. que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo
solicitando a votação destacada das Emendas flQ5 1 e 4. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII ao art. 244 do Regimento Interno. Vem á Mesa
requerimento do Deputado Durva) Ânaeic Solicitando o
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adiamento de votação ao Projeto cm Lei nQ 647/96. Em
votação, o requerimento. Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o nosso requerimento de adiamento da votação do Projeto de
Lei np 647/96 se deve ao fato de que ele entrega, mais
ainda, o patrimônio do povo nas mãos da iniciativa privada.
A GASMIG, hoje, é uma empresa enxuta, com 47 servidores,
todos da CEMIG, e que teve um lucro operacional de quase
R$10.000.000,00 no último ano, com uma previsão de que
ultrapassasse a cifra de R$20.000.000.00. O gás é um setor
estratégico, como vimos, á tarde, na exposição do Deputado
Anivaldo Coelho, e o nosso entendimento é que esse setor
estratégico tem que estar nas mãos do Estado. Falava-se
muito, durante o processo de privatizaçãO, desde a época do
Governo Collor. que as em presas estatais eram verdadeiros
elefantes brancos, que davam prejuizos, retirando co Estado
o dinheiro que deveria ser aplicado na ecucação, na saúde.
etc. Assim, essas empresas, em beneficio de uma minoria de
privilegiados, segundo o discurso oficial, estariam
penalizando os setores essenciais, em que o Estado deveria
investir. No caso da GASMIG. esse argumento não tem
sustentação. E evidente que sua situação financeira é
saudável, e mesmo suas perspectivas de investimento são
boas, com a extensão da oferta de gás para as indústrias do
Triângulo e do Vale do Aço. Há a perspectiva, também, de que
esse gás possa ter uso residencial, o que aumentaria muito a
potencialidade da empresa. Há uma previsão de que, até o ano
2000, ela tenha um lucro liquido de cerca de
R$100.000.000,00. Assim, não se justifica a venda da GASMIG.
O nosso requerimento é para que adiemos essa discussão.
Também nessa quE'stâo. a Bancada do PT não se furtou a
apresentar propos:as. Algumas do Deputado Gilmar Machado
foram incluídas no p rojeto e melhoraram-no muito, como é o
caso da Emenda ng 2, que dá a seguinte redação ao 1Q do
art. 1Q: "Excluem-se da alienação ce que trata este artigo
as ações que asse"ram a participação majoritária da CEMIG e
da MCI no capita votante da GASMIG". E o caso também, da
Emenda ng 3, que sofreu modificação por meio de subemenda _e
que inclui, no 2Q do art. 1Q: 'Nt' orocesso de alienação
das ações ordinárias. de que trata r 'ca put' deste artigo,
será uaaa preferência à Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte e aos empregados da CEMIG". Porém, achamos que
esse avanço obtido por nós não é suficiente para a votação.
A nossa compreensão é a de que devemos deixar para depois
essa discussão, com o adiamento da votação, para que
possamos continuar na busca de soluções para o problema.
Gostaria, ainda, de fazer uma referência à afirmação do
Deputado Péricles Ferreira. Não me lembro. Srs. Deputados,
de ter feito nenhum tipo de ofensa a Deputado algum com as
minhas colocações. Temos que debater no campo das idéias,
como dizia Voltaire: "Posso discordar do que o senhor diz,
mas defenderei até a mo-te o seu direito de dizé-lO'. Esse é
o principio fundamental ca democracia, da liberdade de
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expressão. Acredito Que, com essa argumentação, vamos,
realmente, adiar a votação desse projeto do Governo, porque
é melhor para Minas Gerais, já que o gás é um setor
estratégico, havendo a necessidade de maior discussão.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o

Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, não sei quando

ofendi o Deputado Péricles Ferreira. Mas, se o fiz, gostaria
de pedir-lhe, publicamente, desculpas. Gostaria de dizer que
temos procurado fazer a nossa argumentação sempre em cima do
projeto. Em todos os projetos, procuramos trazer uma
contribuição, e esse é o espaço que temos para fazer
exatamente isso. Temos procurado, da melhor forma possivel.
apesar de todas as nossas limitações, trazer uma
contribuição objetiva ao assunto em discussão. Estamos
tentando isso na votação, agora, do Projeto de Lei flQ 647.
em que o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento para
adiamento da votação, porque a fase de discussão já
superamos. Estamos agora na fase de votação, e o
requerimento é de adiamento da votação. Por quê? E preciso,
porque a GASMIG - uma empresa que dá lucro, e não há ninguém
aqui que diga o contrário, todas as pessoas sabem Que ela dá
lucro - é uma empresa extremamente importante para a
economia de Minas Gerais. O gás natural, hoje, é um elemento
estratégico, um instrumento importante para que possamos
atrair novas empresas. Uma das razões que levou a Mercedes a
optar por Juiz de Fora foi exatamente porque temos como
fornecer o gás natural naquela cidade, através da GASMIG.
Então, é por isso que estamos aqui afirmando que há
necessidade de uma reflexão.
Durante toda a tramitação desse projeto o Deputado Bilac
Pinto, como outros, tem tido uma postura extremamente
importante no debate. Trouxe vários subsidios, contribuições
que enriqueceram o debate e que nos possibilitaram também
apresentar duas emendas. Uma foi aceita integralmente e
outra modificada em parte, pelo relatório feito, nós
sabemos, com cuidado, pela Deputada Elbe Brandão. Mas é
necessário trabalharmos a questão referente ao processamento
do gas, que é um elemento estratégico. Essa é a discussão
que queremos apresentar aqui. Procuramos, nas duas emendas
apresentadas, resguardar a GÂSMIG. Há necessidade, então, de
alienar parte das ações? Vamos discutir. A CEMIG, por
exemplo, é uma empresa extremamente importante e
estratégica, mas alienamos parte das ações e mantivemos o
controle da empresa. A discussão que fazemos ê na mesma
linha. Vamos alienar parte das ações, mas manteremos o
controle acionário da empresa, porque ela é importante e tem
dado lucro, e muito lucro, para o Estado. Entendemos, então,
que vamos ganhar muito mais mantendo o controle acionário,
alienando parte das ações do que simplesmente vendendo a
empresa como um todo. Então, devemos cogitar que, se
tivéssemos vendido a GASMIG há mais tempo, talvez a cidade
de Juiz de Fora não estivesse se preparando para receber a
Mercedes. São q uestões que precisam ser refletidas, e nós
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pedimos que os De putados avaliem essas argumentações e, se
acharem suficientes, que votem favoravelmente a esse
requerimento.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo

Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, estamos aqui também para encaminhar o adiamento
da votação do Projeto de Lei nç 647, que trata da suposta
alienação das ações da GASMIG.
Estávamos, pela manhã, lendo um documento muito importante.
do Sr. Alexandre Heringer Lisboa, engenheiro. Diretor do
Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. Vamos continuar
lendo esse documento, para que os Deputados que não
participaram desse debate o conheçam. Quero também ressaltar
a participação ativa do Deputado Bilac Pinto, que já foi um
dos Diretores da CEMIG, que também tem muitos argumentos
sobre a GASMIG. (- Lê:)
'Produção e perspectivas da GASMIG
O serviço de distribuição de gás canalizado no Brasil é uma
concessão do poder público, conforme reza o 2g co art. 177
da Constituição. Recentemente, a Emenda Constitucional ng
9/95 alterou a redação dos arts. 177 e 25. Com essa emenda.
a distribuição do gás canalizado deixou de constituir
exclusividade do Estado ou de estatal concessionária.
podendo a concessão ser facultada também a empresas
privadas. Em Minas Gerais a concessão havia sido feita à
GASMIG, por intermédio da Lei ng 11.021. de 12/1/93, com
valicade de 30 anos. E bom lembrar que a GASMIG é uma
concessionária do Estado de Minas Gerais e não, da União.
A GASMIG conta, hoje, com reduzida equipe (46 empregados).

de alto nivel de treinamento e especialização. A empresa já
investiu cerca de R$22.000.000.00 em sistema de gas,
incluindo ai a usina de biogás. as redes de gás de refinaria
e de gás natural. Possui uma rede de 34km. sendo 22km em
Belo Horizonte e 12km em Juiz de Fora. Essa rede será
ampliada para 40km. em 1996, e para cerca de 100km, em 1997,
com um investimento de RS20.000.000.00, do qual
R$8.000.000,00 (40%) virá do próprio faturamento da Empresa.
As perspectivas de crescimento e o potencial de mercado da
GASMIG são enormes. Está previsto um faturamento. em 1996.
de R$15.000.000.00 e, para 1997. de R$21.000.000.00. Já em
1998, com previsão de faturamento superior a R$38.000.000.00
a GASMIG passará a ter fluxo de caixa positivo ca ordem de
R$4.500.000.00. com um lucro liquido superior a
R$2.500.000,00. As próprias exposições do Vice-Presidente da
CEMIG, Benjamim Campolina. e do Superintendente de Gás dessa
Empresa. Antônio Otávio Ferraz, feitas na Assembléia
Legislativa, durante os debates referentes à tramitação do
projeto naquela Casa, são claras ao reafirmar a boa
performance da GASMIG e o seu potencial enquanto empresa.
O Projeto de Lei ng 647/96:
As considerações acima são necessárias para que se façam
algumas reflexões sobre o teor do Projeto de Lei ng 647/96,
enviado à Assembléia Legislativa pelo Governador Eduardo
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Azeredo, em regime oe urgência. Trata-se de uma solicitação
a esta Assembléia para a alienação da totalidade das ações
ca GASMIG, em poder da CEMIG, aue representa 95,05% do
controle acionário daquela empresa, senco 90,38% de ações
ordinárias. A Prefeitura de Belo Horizonte (0,58%) e a MGI
(4,37%) são detentores do restante das ações. Por se tratar
de concessão de um serviço público de alto valor estratégico
e devido ao açodamento, à opacidade do projeto de venda e ã
complexidade da questão, essas reflexões nos obrigam a
procurar entender o conteúdo político inserido na intenção
do Governo mineiro de privatizar aquela empresa.'
Não temos mais condições de continuar lendo, porque o nosso
tempo está acabando. Gostaria que Outro Deputado Continuasse
lendo o documento, porque ele é muito importante para
conseguirmos o adiamento desse projeto. Não quero que os
Deputados sigam a opinião dos Deputacos do PT, mas, do
Deputado Bilac Pinto, que já foi Diretor da CEMIG e conhece
essa empresa. Por que entregá-la, se ela nem começou a
operar? Esse será mais um desastre para o nosso Estado.
Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Alnilr Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
cidadãos presentes nas galerias, imprensa, estamos
encaminhando favoravelmente ao requerimento apresentado pela
Bancada do PT, concordando com a linha de argumentação já
apresentada pelos Deputados que nos antecederam. Achamos que
deveríamos aprofundar todo esse debate. Sabemos que o
Governo Fernando Henrique Cardoso puxou essa ação em nível
da Federação e que os Governadores do PSDB e outros
Governadores aliados do Governo, que partilham dessa mesma
posição, têm implementado ações privatizantes sem aprofundar
O debate e a discussão.
Entendemos que essa orientação do Governo pode ser
legitima, pode ser uma definição programática, mas nem por
isso pode ser imposta à sociedade Sob o argumento de que o
Governo foi eleito com esse programa e q ue, portanto, a
implementação de ações desse nível é pacifica e podem ser
dispensadas as discussões, sem colher o verdadeiro
sentimento da sociedade. Sabemos muito bem que o voto no
Brasil, infelizmente, não revela o posicionamento ideológico
de forma clara. Portanto, essa argumentação é falsa, e
gostaríamos de ver o Governo proceder em ações dessa
magnitude, dessa envergadura, que são decisões de caráter
irreversivel em muitos setores, fazer com que essas ações
possam ser anteriormente discutidas em profundidade com a
sociedade.
Essa é uma velha discussão, já tivemos a oportunidade de
iniciá-la em alguns momentos, é uma discussão que traz um
debate entre o público e o estatal. Achamos que,
necessariamente, as empresas ou serviços, para ter um
caráter público, não precisam necessariamente ser estatais.
Mas também achamos que há uma falha no que diz respeito à

regulamentação, ao controle dos serviços que são
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considerados essenciais. Muitas vezes, o Governo transfere
essa tarefa para a i niciativa privada e faz isso Ce forma
indiscriminada, sem se preocupar com esse aspecto
fundamental. O Estado não pode abrir mão de ter controle, de
regulamentar, de dirigir as ações políticas, os serviços
públicos que dizem respeito ao interesse imediato da
população. Como já disseram os Deputados Gilmar Machado e
Anivaldo Coelho, entendemos que o gás tem esse caráter de
ser um setor estratégico e. infelizmente, não tivemos
oportunidade ae aprofundar essa discussão.
Não se trata daquela velha discussão nacionalista nem
xenófoba, mas entendemos que é importante; a mudança é

profunda. Argumentar simplesmente Que é o caráter do
Governo, que o PSDB foi eleito com esse programa e esse
prooósito, não está bastante claro e conso l idado. Entendemos
também q ue era perfeitamente possivel e atenderia, em parte,
à argumentação e aos interesses do Governo, se fosse mantido
o controle acionário da empresa, não alienando a totalidade
das ações.

Questões de Ordem
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, gostaríamos de
solicitar o encerramento da reunião, verificando, de plano,
que não há "quorum" para continuação dos trabalhos.
O Deputado Francisco Ramalho - Recomposição. Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda á chamada dos Deputados para
recomposição de quorum.
O Sr. Secretário (Deputado Bilac Pinto) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados.
Portanto, há quorum" para continuação dos trabalhos.
Em votação, requerimento do Deputado Durval Angelo, em que
propõe o adiamento da votação do Projeto de Lei nQ 647/96.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Rejeitado o requerimento. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Durval Angelo. em que propõe a votação do Projeto
de Lei ng 647/96 por partes. Em votação, o requerimento.
Para encaminhar, com a palavra, o De putado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a apresentação de requerimento solicitanao votação por
partes deve-se ao atc de no projeto existirem artigos
contraditórios entre si. Somente a votação por partes poderá
permitir que possamos. realmente, em caca artigo, saber
claramente se votaremos a favor ou contra. Creio ser esse o
encaminhamento legislativo correto, que não tem nennuma
intenção de atrasar ou protelar o processo de votação e,
sim, de garanti r que tennamos consciência plena ao nosso
voto, que não votemos em bloco a favor ao projeto, nem o
rejeitemos em bloco, mas que possamos discutir artigo por
artigo, item por item.
E um projeto que privatiza a GASMIG, e nada mais justo que
seja feita a sua votação por partes. Acredito q ue poderemos,
dessa forma, fazer uma discussão mais sensata, mais correta.
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analisando diferentes aspectos do projeto, Que, inclusive,
deve ser visto com as várias emendas que receoeu.
Temos aqui a Emenda nQ 1, que deveria ser analisada de
forma distinta. Essa emenda diz que a transferência da
concessão do serviço de gás Canalizado ou do controle
societário da concessionária depende da anuência prévia e
expressa do poder concedente.

", lg - Anuência do poder concedente condiciona-se á
comprovação da capacidade técnica, da idoneidade financeira
e da regularidade juridica e fiscal do pretendente.

2g - Pela anuência, o poder concedente poderá
estabelecer, sobre o valor da transação, um percentual que
constituirá receita do Tesouro do Estado.

- O descumprimento do disposto no "caput deste artigo
implica caducidade da concessão, nos termos do art. 27 da
Lei ng 8.987. de 13 de fevereiro de 1995".
Como se pode ver. Srs. Deputados, só a garantia da votação
Dor partes nos permitirá, diante de tais aspectos do
projeto, tomar uma posição realmente detalriaca.
Sabemos que vários Deputados da bancada de sustentação do
Governo manifestaram-se Contrários à venda aa GASMIG. Eu
mesmo participei, na Comissão de Constituição e Justiça, dos
debates em que essas posições se expressaram. O Deputado
Bilac Pinto e outros questionaram a venda da GASMIG alegando
ser ela um processo de traição aos interesses de Minas
Gerais. Sabemos que, hoje, dentro da própria CEMIG. a
discordância dessa Venda não está restrita aos servidores e
funcionários, mas à própria Diretoria. Houve vários
pareceres entregues ao Sr. Governador, com manifestação
contrária á venda.
Então, o objetivo do requerimento que ora apresentamos não

é do tipo protelatório, que pretende fazer adiar a discussão
ou atrasar a apreciação, mas, sim, Srs. Deputados, fazer com
que votemos com consciência, sabendo o que estamos votando,
dando uma demonstração de que o Poder Legislativo tem que
ser autônomo e independente e não pode ser subserviente ao
Poder Executivo. Por mais que possamos entender que este
último está sendo correto, a independência e a autonomia do
Poder Legislativo são suas pilastras básicas. Temos que
exercer, de forma correta, esses principios porque, assim.
estaremos Construindo a democracia. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente Srs. Deputados,

Sras. Deputadas. O Deputado Durval Angelo solicita a votação
em separado do Projeto de Lei ng 647/96, por algumas razões.
Na primeira parte da nossa intervenção enumeramos várias
razões que demonstravam, com clareza, a importância
estratégica da empresa GASMIG para a economia do Estado de
Minas Gerais.
Como demonstramos, é um projeto que visa a alienar no total
as ações. Apresentamos duas emendas. A Emenda nQ 2 foi
aprovada no seu todo, acatada pela Deputada Elbe Brandão.
Temos, no processo ce votação, a análise na forma da
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Subemenda ng 1 à Emenda ng 4. Ai entendemos Que O problema
não se resolveu. Há necessidade de, durante o exame.
discutir uma modificação em parte do art. 14 e do f 4g.
Temos hoje um grande debate nacional sobre uma outra
questão, Que é o caso da Vale. Encaixamos aqui na lei, que
estabelece a discussão geral sobre o processo das
rjrivatizações. Ternos também um item que diz respeito à
questão do gás. Por isso, entendemos que ainda há
necessidade de alguns ajustes no art. 14 da lei, no seu
4g. Para isso, pedimos essa votação em separaco para que
possamos, ai sim, fazer a exposição clara ce oual vai ser
esse item. A lei, no seu 4Q. diz que se depende de lei em
casos de... Achamos que. no caso do gás, deveria haver um
processo como o Governo mandou, só que definindo claramente
como fica hoje a questão dos recursos que temos. Há
necessidade de um detalhamento melhor de como o Governo
pretende trabalhar o processo da alienação das ações, para
que tenhamos maior tranqüilidade ce saber Quais são os
Custos e o que, de fato, vai-se ganhar ou o que se pode
perder com essa importante empresa estratégica para o
conjunto do povo de Minas Gerais. Por isso, estamos aqui
mais uma vez reforçando o requerimento apresentado pelo
ilustre Deputado Durval Angelo. Lider de nossa bancada,
propondo que separássemos para, definir alguns itens, para
que pudéssemos discutir esta questão. Queremos dizer que
vamos votar favoravelmente. Muito obrigado.,
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Com a
palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, também estamos aqui para referendar a
aprovação do requerimento do Deputado Durval Angelo, que
propõe a votação por partes do Projeto de Le ng 647/96, uma
vez oue a votação detalhada permite uma melhor compreensão e
discussão do que significa e representa este projeto para o
Estado oe Minas Gerais. Assim, gostariamos de prosseguir
repassando aos Deputados as informações que anteriormente o
Deputado Anivaldo Coelho começou a repassar, mas que, devido
ao curto tempo, não foi possível concluir, a respeito do que
representa, de fato, a venda da GASMIG, a qual, na verdade,
é uma aventura muito perigosa para o nosso Estado. (- Lê:)
'Segundo o Governo, a principal razão para a venda da

GASMIG é a necessidade de captação de investimentos para a
ampliação da rede de distribuição de gás. O montante de
investimento evitado seria assim investido pela CEMIG no
Programa Luz de Minas.
Faz parte do discurso oficial se valer das privatizações
como uma solução 'moderna' e definitiva para aliviar o
problema de investimentos do Estado e amortizar déficit
público. As justifcativas de cunho social para as
privatizações, como a necessidade de 'investir na Educação e
Saúde' e, no caso GASMIG, 'investir no Programa Luz de
Minas', de tão desgastadas e demagógicas, haja vista a
relação entre o número crescente de estatais já vendidas e o
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crescente corte dos investimentos nas áreas sociais, não
merece aqui maiores comentários.

O Governo argumenta que seriam necessários cerca de
R$200.000.000,00 para a expansão da rede de gás canalizado.
A realidade é que q uase a totalidade dos investimentos para
a concretização da primeira fase do contrato com a PETROBRAS
(fornecimento de 800.000m3/dia) já foram assegurados. A
segunda fase (mais 900.000m3/dia) está dependendo ca chegada
do gás da Bolívia, firmado em questionável acordo entre
PETROBRAS e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos), com entrada em operação prevista para o . ano
2000. Para isso, a equipe da GASMIG já esta firmando
entendimentos com a iniciativa privada para financiar a
ampliação da rede. O exemplo da própria CEMIG, que está
fazendo 'parcerias' com a iniciativa privada para construção
de hidroelétricas. é uma alternativa de captação de recursos
financeiros a ser discutida.

A previsão do Governo, de necessidades de investimentos da
ordem de R$200.000.000,00, somente é factível na condição de
'maximum maximorum', quando a capacidade de bombeamento do
gasoduto Campos-Betim estiver no seu limite técnico, ou no
caso de disseminação não controlada e antieconómica das
redes de gás. Assim, podemos considerar como irrealista esta
P r evisão. Mesmo que cheguemos perto dessa situação limite,
novas formas de captação financeira, como venda parcial,
emissão de debêntures e parcerias, deveriam ser buscadas.
Dado o pequeno risco do negócio, quando estiver garantido o
gás boliviano, não seria difícil realizar esta
capitalização.'

Questões de Ordem
O Deputado Xvo José - Sr. Presidente, dado o ncerramento
Co tempo e verificando a inexistência c "quorum'
aualificado para votação, solicito a V. Exa. que encerre os
trabalhos, uma vez que o projeto que está sendo votado é de
suma importância.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, peço a

recomposição de "quorum'.
o Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada para recomposição de 'quorum".
O Sr. Secretário (Deputado BIlac Pinto) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.
Portanto, há "quorum" para a continuação dos trabalhos.

- Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. P residente, como ninguém
entendo Que o Regimento Interno existe para garantir, com
normas estabelecidas, o direito das minorias.
Acho que a manifestação da plenária não está sendo ofensiva
porque há Deputado aqui embaixo que está Conversando,
dialogando. Então, acho que o mesmo encaminhamento para a
plenária seria também para os Deputados, para que tomassem
postura, porque se estão conversando, dialogando, é porque
estão entrando na regra do jogo. Mas acho que o clima está
cordial. V. Exa. já enfrentou clima aaui muito pior do que
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esse. Acho Que esse compo-tamento está dentro da norma de
civ 1 idade.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Durval Angelo. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Decutado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio' - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Sras. De putadas, ojbliCo presente, gostaríamos
realmente ce continuar esse debate de maneira a mais cordial
possível. evitando qualquer tipo de desentendimento. E
importante a presença de lideranças, e também entendemos que
essa continuidade do trabalho, dentro de um processo
democrático, é fundamental. Tenho certeza Ce Que as
lideranças Que ai estão vão entender esse nvel de
participação. Vamos dar continuidade aos trabalhos de
maneira positiva e tranqüila. E evidente que estão
acompanhando com muito interesse os projetos que dizem
respeito à sua vida profissional. E os Deputados Que aqui
estão também querem exatamente ter essa atenção, no sentido
de poderem encaminhar, favorável ou contrariamente. Haverá a
votação, e todos vão saber quem está votando a favor ou
contra. Entendo que essa participação é positiva. Esta é uma
Casa democrática, portanto, quanto à votação, por partes, do
Projeto de Lei flQ 647/96, queríamos fazer o encaminhamento
favorável, porque se trata de alienação das ações da GASMIG.
o projeto autoriza a alienação de ações da GASMIC', então o
que entendemos é o seguinte: essa política de privatização,
que tem sido uma tônica do Governo Fernando Henrique e do
Governador Eduardo Azeredo, em alguns aspectos, é
fundamental. Por exemplo, votamos até a favor das concessões
recentes de exploração de rodovias, serviços até de
saneamento. Mas o caso da GASMIG é um pouco diferente,
porque não se trata de uma empresa deficitária nem tampouco,
de uma empresa com excesso de trabalhadores, com uma folha
de pagamento ultrapassando a receita. Pelo contrário, trata-
se de um produto fundamental e estratégico, que é o gás. O
Estado tem a concessão da exploração do gás canalizado e tem
competência, evidentemente, porque me parece que são 46
empregados, e esses 46 empregados são vinculados à CEMIC.
Então, na verdade, não há ônus para a GASMIG. Eia é eficaz,
enxuta e rentável, então, nesse caso, a argumentação de
empresas deficitárias, com gastos superfaturacos. não se
aplica à GASMIG. Portanto, queremos compreende, ponto por
ponto. onde é que o Governo diz que teria que fazer um
investimento da ordem de R$200.000.000.00, que seria para
que ela se tornasse totalmente funcional. A proposta é de
R$200.000.000.00.
Entendo que já existem contratados 800.000m3, que já estão

assegurados. Parece Que há uma série de pedidos no sentido
de triplicar e ampliar esse atendimento.
Portanto, no caso da GÂSMIG. em que pese ao Governo falar

que ela é positiva, não entendemos exatamente qual é a
vitória da GASMIG. Com toda a sinceridade, a GASMIG é
rentável, funcional. Houve debate aqui na Casa, mostrando a
vantagem de o Estado explorar esse setor totalmente
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estratégico. Parece que o Governo vai perder esse setor cara
a PETROBRÁS.

Essas são coisas que realmente nos deixam preocupados.
Portanto, nada demais há em se fazer a discussão ponto por
ponto.

o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos também nesta tribuna para pedirmos a
votação por partes do Projeto de Lei ng 647/96, por entender
que as diversas emendas apresentadas são dignas de
discussão.

Voltamos a reafirmar a nossa vontade de que o Deputado
Bilac Pinto participe dos debates, ele que já foi um dos
diretores da CEMIG.
Vamos continuar a nossa leitura. Mas, antes, queremos dar

exp licações ao Deputado Arnaldo Penna, que nos interpelou no
Plenário, argumentando que, se a empresa nem começou a
funcionar, corno pode ter tido lucro? Estamos nos corrigindo.
Sr. Deputado, dizendo, que ela não começou a funcionar a
Plena carga. ( Lê:)

P
o

l ítica perigosa
Entretanto, com a descoberta do polêmico acordo entre o

Governo de Minas e a Caixa Econômica Federal, foi revelada a
intenção política do Governo. A GASMIG deveria ser o 'boi de
piranha. A complexidade do processo de venda e concessão de
gás canalizado, dados os seus aspectos econômico-
financeiros, estratégicos, empresariais e institucionais,
exige que sejam feitos minuciosos estudos, que demandam
tempo e muita negociação, conforme exemplos em nível
mundial. A privatização da GASMIG atropela todos esses
aspectos, senão vejamos:
Econômico-Financeiros: A saúde econômico-financeira da

GASMIG e o seu potencial já foram comentados anteriormente.
A Comissão Estadual de Desestatização - CED -. equipe do
Governo responsável pela política de privatização do Estado
de Minas Gerais, não sabe sequer o valor exato da GASMIG e
nem como será feita a alienação das ações, já que a empresa
não possui ações negociáveis na Bolsa de Valores. Segundo
esta Comissão, deverá ser contratada urna empresa de
Consultoria para efetuar essas avaliações. Ainda seria de se
perguntar qual será o percentual que representará o valor de
venda da GASMIG em relação á divida imobiliária do Estado.
Estratégicos: O gás canalizado constitui, além de um insumo

energético importante, uma ferramenta muito poderosa para a
elaboração de Políticas de desenvolvimento industrial e
regional. O papel do Estado, por mais que os neol iberais de
plantão critiquem, é ainda altamente relevante para a
promoção do desenvolvimento de Minas Gerais.
A atração de indústrias e a geração de empregos é tarefa de
governo. Dispensar um instrumento como o gás Canalizado é
sinal de esquizofrenia político-administrativa. A presença
do gás natural em Juiz de Fora teve um peso na decisão da
Mercedez-Benz em instalar ali a sua fAbrica. 0 valor
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financeiro ca GASMIG, atualmente, é muito inferio r ao valor
agregado que oode ser gerado por uma po l itica de
desenvolvimento regional, utilizando o gás natural como
potencializador.
O próprio Governador Eduardo Azeredo. ao decidir
acertadamente pela não privatização da CEMIG, justificou o
valor da empresa enquanto alavancadora de desenvolvimento
econômico. Assim, para ser coerente, o Governador deveria
manter a GASMIG pela mesma razão. A passagem de um monopólio
estatal para um monopólio privado será altamente prejudicial
ao futuro de Minas Gerais.
Riscos:
Empresarial: A CEMIC-, controladora da GASMIG, é uma
empresa-modelo no setor elétrico. O fato de a eletricidade
ser parte de um setor mais amplo, o setor energético, obriga
a CEMIG a não se restringir somente aos serviços ce
eletricidade, mas aos serviços de energia. Esta visão
integrada do setor energético, da qual o gás natural, as
fontes alternativas, como a energia solar, eólica e
biomassa, fazem parte de um "mix' energético, é necessária
para aumentar a eficiência e a racionalização dos serviços
de fornecimento de energia. A retirada co ramo gás desse
"mix", certamente, compromete a competitividade da CEMIG,
enfraquecendo-a empresarialmente.
Institucional: Segundo entendimentos de técnicos da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o Projeto de Lei ng
647/96 tem poder instrumental para revogar a lei que criou a
GASMIG, bem como o contrato de concessão outorgado á mesma
pelo Estado. Como a alienação do controle acionário
pressupõe outorga de concessão de serviço público para o
setor privado, deveria haver licitação para este fim. Assim,
somente o vencedor dessa concorrência poderá adquirir o
controle acionário. Outra questão se refere ao ambiente
regulatório. Como garantir que haverá uma distribuição justa
desse gás ao mercado, sem privilégios aos grandes

consumidores?"
Po r isso. Sr. Presidente, continuamos pedindo Que cada

emenda oesse projeto seja votada separadamente.
Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, minha questão
de ordem está fundamentada nos arts. 32 e 23 co Regimento
Interno. A questão de ordem que formulo a V. Exa. é a
seguinte: os artigos que acabo de mencionar dizem respeito à
Ordem do Dia. A Ordem do Dia estabelece que a reunião deve
ter duas partes e que temos um tempo de duração para cada
parte, perfazendo um total de 4 horas de duração, podendo o
Presidente, que àquela hora era o Deputado Agostinho Patrús,
prorrogar a reunião, como o fez. Mas, ao fazer a prorrogação
da reunião, nosso Presidente colocou a extensão da reunião.
A questão de ordem que faço agora a V. Exa. é a respeito do
espaço de tempo aue teremos entre uma e outra reunião.
Queremos saber de V. Exa., fundamentados no art. 23 do
Regimento Interno, qual será o espaço de tempo entre o
término da segunda reunião do dia, iniciada às 14h15min. e o
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inicio da próxima reunião. Nossa próxima reunião se iniciará
ás 20 horas. Esse é o horário de programação para a próxima
reunião, já publicado no 'Minas Gerais', com a divulgação
para nós da pauta e de todos os temas já anunciados e
levantados. Então, gostariamos que V. Exa. nos dissesse se
utilizará, entre essa reunião e a próxima, todo o tempo,
deixando apenas o intervalo de 60 segundos, para não bater o
horário de uma reunião com o da outra. C tempo é uma
competência da Presidência.
V. Exa. vai utilizar todo esse tempo ou vai fornecer um
intervalo em torno de 10 ou 15 minutos entre uma e outra
reunião, para que os Deputados tenham condições de se
alimentar? Ou V. Exa. vai utilizar o tempo, mantendo a
reunião até ás 19h59niin? Esse é o tempo que V.Exa. poderá
utilizar, porque o regimento estabelece que tem condições de
fazer isso.
Então, a Questão de ordem que estamos formulando a V. Exa.
tem por objetivo esclarecer essas questões. O Deputado Romeu
Queiroz parece Que está um pouco agitado, mas o art. 171
permite que eu formule a questão por dez minutos, desde que
enumere corretamente os artigos do Regimento e o tema. Tenho
10 minutos para formular a questão, mas não vou utilizar
todo esse tempo, porque não tenho necessidade. Quero saber
de V. Exa. como será utilizado esse tempo, para que todos os
parlamentares tenham condições de utilizar esse espaço de
tempo para sua alimentação e um certo descanso, antes da
próxima reunião. Esta é a questão de ordem que formulo a V.
Exa.
O Sr. Presidente - A Presidência, antes de conceder a
palavra, pela ordem, ao Deputado Durval Angelo, vai
responder à questão de ordem formulada pelo Deputado Gilmar
Machado.
Uma vez que a reunião está programada para as 20 horas,

esta nossa reunião terminará às 19h59min.
O Deputado Gilmar Machado - V. Exa. faz a opção para Que

entremos diretamente de uma reunião para outra?
O Sr. Presidente - Exatamente, deixando claro ao Deputado

que poderá fazer uso dos 15 minutos regimentais.
O Deputado Gilmar Machado - Os 15 minutos regimentais serão

ut iii zados?
O Sr. Presidente - Sim, é o que esta Presidência responde a

V. Exa.
O Deputado Gilmar Machado - Agradecemos a V. Exa. a atenção

e a resposta.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Nossa questão de ordem tem o
mesmo sentido daquela formulada pelo Deputado Gilmar
Machado, que é chamá-lo a uma reflexão. Para os Deputados
que estão vindo aqui de vez em quando, revezando-se no
Plenário, isso não é muito cansativo, mas, por exemplo, para
o Lider do Governo, que está altivo desde o inicio, atento à
votação, e para nós, também, que estamos fazendo
encaminhamentos, já com a voz cansada, exercendo o direito
democrático, essa decisão não é correta. Na prorrogação da
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reunião, feita pelo Deputado Agostinho Patrús, não foi
determinado o prazo de intervalo de uma reunião para outra.
Gostaríamos q ue V. Exa. reconsiaerasse tal decisão.
Solicito, para uma reunião ao Colégio de Lideres, suspensão
das atividades por 5 minutos, porque gostaria de discutir
essa questão do prazo, no intervalo de uma reunião para
outra, num prazo de 5 minutos. O próprio Regimento
estabelece, claramente, que as decisões do Colégio de
Lideres podem ser tomadas e assumidas por essa Presidência.
O mais correto seria termos um parecer de todas as bancadas
e de todos os lideres. Poderíamos nos reunir aqui no
Plenário, para não atrasar a reunião, porque não é esse o
nosso objetivo, para que conversássemos e discutissemos, e o
Colégio dos Lideres encaminharia a esta Presidência uma
sugestão. Entendo aue a decisão do Colégio dos Lideres
representa. de certa forma, o parecer ca própria Assembléia.
e solicito, regimentalmente, a suspensão por 5 minutos.
Estamos vendo o Líder da Maioria, que já está abatido, sem
aquele vigor que tinha no inicio, sem aquela mesma
disposição, até evitando fazer uso da palavra. O próprio
Deputado Romeu Queiroz está abatido pelo cansaço. Solicito a
suspensão desta reunião, já que faltam apenas 30 minutos
para o inicio da reunião seguinte. Este seria o prazo minimo
para que o Deputado pudesse alimentar-se, uma vez que muitos
não almoçaram, pois esta reunião foi prorrogação da

antecedente.
Gostaria, para a reconsideração da questão de V. Ex. , de
dispor de 5 minutos para reunirmos o Colégio de Lideres,
pensarmos e tomarmos uma decisão.
O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser
respondida, e a Presidência indefere o seu pedido. Não
havendo Outros oradores para encaminhar, a Presidência vai
submeter a votação o requerimento do De putado Durval Angelo.
Em votação, o requerimento, os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
vem á Mesa requerimento ao Deputado Durval Angelo, q ue, na
forma regimental, solicita que a votação do Projeto ce Lei
nQ 647/96 seja feita pelo processo nominal. Em votação, o
requerimento. Para encaminhar. com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
reconhecemos que está ficando desgastante. maçante, mas
queríamos conversar com os representantes dos servidores,
que aqui se encontram. Gostaríamos de dizer que hoje deverá
ser colocado em votação, á noite. na próxima sessão, O

Projeto de Lei ng 813.
Vários Deputados, de partidos diversos, estarão votando
conosco o Projeto de Lei ng 813. Deputados q ue têm discutido
o projeto. Deputados do PMDB que já se comprometeram com a
votação favorável, o Deputado Paulo Schettino, que, na
questão dos servidores, tem se mostrado, desde o inicio, um
grande defensor de sua causa, e muitos outros Deputados
estarão trabalhando essa questão. Entendemos Que a questão é
importante e chamará a atenção do Governador ao Estado.
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Estaremos todos juntos, unidos em torno de urna causa
concreta, o que já representa um avanço para os servidores.
Que bom seria se o resultado fosse favorável aos
servidores, forçando o Executivo a enviar, junto com o Poder
Judiciário, o projeto do Fundo. Ai, sim, seria um grande
resultado. Estamos trabalhando nessa linha. Precisamos ter a
forma de fazer isso. Seria importante essa contribuição por
Parte dos servidores.
O requerimento que apresentamos diz respeito á votação
nominal da matéria. Não queríamos fugir daquilo a que nos
propusemos: falar sobre o requerimento. E ele versa sobre
votação nominal.
Precisamos fazer com que este elefante branco funcione.

Esse painel, que parece imponente, tem pouca utilidade. Foi
pago com o imposto de muitos mineiros, que se sacrificaram
para poder pagá-lo. O Governo fala tanto em eficiência,
competência e em gastos desnecessários, e temos aqui, diante
de nós, o maior exemplo de desperdício público. A votação
nominal só está sendo proposta porque o painel não funciona,
caso contrário, estaria resolvido o problema. Queremos a
votação nominal, para que cada um diga "sim" ou "não" porque
o painel não funciona. Se funcionasse, não teríamos que
ficar aqui. sistematicamente, projeto após projeto, propondo
isso. Se isso funcionasse, teríamos a votação imediata, e,
inclusive, isso diminuiria o tempo da obstrução. Seria
economia para a Casa e também para nós, por isso queremos
vê-lo funcionando.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria que V.
Exa. verificasse no Regimento Interno o art. 309. O
Regimento Interno existe e, como V. Exa. lembrou, existe
para ser obedecido. E temos um que custou um trabalho grande
cia assessoria desta Casa, com envolvimento dos Deputados. Se
somos nós que fazemos as leis, temos que dar exemplo no
cumprimento dessas leis. E a lei principal, a que
regulamenta nossas relações internas, o funcionamento da
Casa e as reuniões ê o Regimento Interno.
Aproveitando a intervenção do Deputado Gilmar Machado,
vemos expresso no art. 309: "Na hipótese de verificação do
"quorum", a presença poderá ser confirmada pelo próprio
Deputado, através de painel eletrônico, quando houver."
Acontece que o Regimento Interno é de 31/5/90. quando não
existia essa peça extraterrestre" que existe aí, aue nem
tão bonita ê.
Pois bem. Posteriormente, o painel foi colocado. Gastou-se
dinheiro público. A norma regimental estabelecia, de forma
clara e evidente. "quando houver'. E evidente, quando houver
o painel. O painel está ai, e gostaríamos de saber da Mesa
Diretora na qual votamos quando ele vai funcionar. A Bancada
do PT participou e participa da Mesa por intermédio da
Deputada Maria José Haueisen. Conhecemos a seriedade e a
preocupação da Mesa com a questão do Regimento, com a
garantia da democracia interna e com a garantia do



337 ^W
funcionamento desta Casa- São principios fundamentais que
devem nortear qualquer espaço democrático.
Sr. Presidente, pode ser que esta questão de ordem esteja
questionando o gasto de recursos públicos. Não é possivel a
existência desse painel simplesmente para marcar a presença
de Deputado ou para servir de cronômetro. Isso agride a
todos nõs, porque não haveria a necessidade do painel a um
custo tão caro como foi. Estamos venoo claramente o
desperdicio ae recursos públicos com uma obra totalmente
inútIl
Lembro-me de que, quando ainda não havia assumido o cargo
de Deputado, fui convidado pelos antigos Deputados da
bancada a participar de uma reunião no 23Q andar com o então
candidato a Presidente desta Casa. o Deputado Agostinho
Patrús. Naquele momento, éramos cerca de dez Deputados,
entre eleitos e não eleitos. Um dos pontos, que foi colocado
como principal para o Deputado Agostinho Patrús - se ele
aqui estivesse, poderia registrar isso, mas V. Exa. irá
consultá-lo e ouvi-lo sobre esse compromisso - foi um
compromisso Ce funcionamento do painel. Tivemos de S. Exa. a
pronta resposta, garantindo que, na sua gestão, o painel
seria instalado. A gestação do mandato do então Presidente
está chegando ao fim, e ainda não vimos o cumprimento desse
acordo.
Sr. Presidente, de alguma forma, o acordo que fizemos com o
então candidato a Presidente garantiu a sua eleição. Esse
acordo nos deu a confiança de que o rumo daquela candidatura
era o da transparência e do cumprimento do Regimento. Outros
compromissos também foram assumidos, mas o compromisso do
painel para nós é fundamental, ou seja, a votação deve ser
feita através de painel eletrônico, quando houver. Senão, o
mais correto seria o seguinte: para que não ficássemos
expostos ao riciculo. para que não fôssemos incoerentes,
para que não fôssemos considerados levianos ou gastadores de
recursos públicos, o melhor seria retirar esse painel.
Retiramos o painel, e a Bancada do PT não faria mais essa
questão de ordem: a Deputada Maria José Haueisen não
perderia mais noites de sono tentando planejar sua
intervenção de critica a esse painel. Essa é uma
alternativa. A outra alternativa, Sr. Presidente, seria
retirarmos esse dispositivo do Regimento. Fariamos uma
modificação no Regimento. A Mesa, que tem competência para a
mudança regimental. encaminharia essa mudança, revogando o
art. 309. Essa segunda nipótese seria a mais correta.
Faço esse a pelo, primeiro, pelo carinho que tenno por V.
Exa. e pelo compromisso que tenho com a Mesa eleita. Ao
mesmo tempo, estou cobrando que o Regimento seja cumprido e
que seja soberano para estabelecer entre nós as relações de
conduta e de trabalho. Porque quando V. Exa. cobra do
Plenário e da galeria uma postura, advogando uma questão
regimental, sou forçado a reconhecer que isso está realmente
escrito no art. 94, mas ao mesmo tempo vejo que devemos
cumprir também o art. 309. Quem sabe hoje é a oportunidade?
V. Exa., presidindo esta reunião prorrogada, talvez pudesse
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começar a usar noje o painel. Caca DeDutado tem a sua senha.
Assim, hoje poderia ser a inauguração desse painel. V. Exa.
de alguma forma, estaria fazendo a redenção co Legislativo.
Não ficaria Conhecido somente como o cravo e destemido homem
de Pirapora, caçador de Prefeito, sério e rigido, mas
ficaria conhecido também como o Deputado que Colocou o
painel para funcionar. Assim, o Regimento Interno seria
cumprido e V. Exa. daria uma demonstração de grandeza. Não
seria como aqueles "Abdalas" da vida que estão destruindo o
povo de Pirapora. V. Exa. teve um papel fundamental na
cassação daquele homem corrupto que deveria estar na cadeia.
Demos um apoio fundamental a essa cassação, juntamente com a
Deputada Maria ,José Haueisen e o Deputado Gilmar Machado.
Louvamos a atitude de V. Exa. Agora, o Deputado, como homem
que conhece toda a maçonaria de Minas Gerais, quiçá do
Brasil e do mundo, poderia ser conhecido como o homem que
colocou o painel para funcionar. Este seria o dia de nossa
redenção, e cumpririamos o art. 309. Cumpririamos o serviço
de campanha desta Mesa, com a Bancada co PT. Estariarnos aqui
inaugurando uma nova era. Não vamos precisar ce buscar
Deputado lá fora.
Há pouco, quando estava na presidência o Deputado Agostinho
Patrús, houve uma votação para a qual um Deputado foi
buscado às pressas e quase morreu engasgado com pão de
queijo. Eu ainda não era Deputado, mas já conhecia a norma
do art. 309. Ela foi colocada para copiar o Congresso
Nacional. Lá já havia o painel funcionando. Assim,
aproveitamos uma boa medida, um bom encaminhamento do que já
havia no Congresso Nacional e que tornava as votações mais
transparentes. Imagine se no "impeachement" do Colior não
houvesse o painel eletrônico, O Brasil todo não pararia,
como parou. Gente concentrada em praças públicas, multidões
assistindo à votação. O Deputado falava no microfone e o seu
voto aparecia registrado no painel.
Lembro-me de uma cena muito bonita. A imagem co Deputado no

microfone, como estou aqui, usando a sua palavra e o direito
de cassar, e outra no painel eletrônico mostrando o "sim" na
cassação do corrupto.
Sr. Presidente, seja o Presidente do paine inaugurado.

Seja o Presidente que vai colocar em prática o art. 309.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo ao
Deputado Durval Angelo, gostaria de informar a todos que,
quando a palavra for concedida pela ordem, deverá ser
pertinente á matéria discutida.
O art. 309 diz que, na hipótese de verificação de "Quorum",
a presença poderá ser confirmada pelo próprio Deputado,
através do painel eletrônico, quando houver. Porém, existe
uma Deliberação da Mesa, a nQ 943/93, de 8/7/93, que em seu
art. 3Q diz o seguinte: "A verificação de quorum será feita
de plano pelo Presidente".
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Procurando ser rápido
como o nosso Regimento exige, gostaria de informar ao
Deputado Durval Angelo que o Presidente, Deputado Agostinho
Patrús, através aa Mesa da Assembléia, nomeou um grupo de
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trabalho, que tenho a honra de coordenar e que está
trabalhando na revisão do Regimento, inclusive nas mudanças
necessárias para que o painel possa funcionar. Trabalhamos
há um ano e fizemos toda a análise do nosso Regimento.
Estudamos todas as propostas apresentadas, estamos fazendo a
revisão final e não poderíamos deixar de contar com a
colaboração de todos os Deputados. A ilustre Deputada Maria
José Haueisen é a representante do PT nessa comissão. Ontem
mesmo, deveriamos ter urna reunião, mas, devido à ausência da
Deputada, não pudemos realizá-la. Por isso, é grande a nossa
dificuldade de nos reunir. Quando um Deputado pode
comparecer, outro não pode. Esperamos que, no inicio do
segundo semestre, esses trabalhos estejam prontos, cumprindo
a determinação e o compromisso do Deputado Agostinho Patrús.
O Sr. Presidente - Dando prosseguimento ao encaminhamento

da votação, com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, amigos da
imprensa, gostaríamos de dizer, neste momento em que
defenoemos o processo de votação nominal, que a deliberação
da Mesa não pode, de maneira alguma, estar acima do
Regimento Interno, uma vez que a deliberação considera, no
seu art. lg. que o painel será usado na votação de
proposições no processo nominal ou secreto. Isso consta na
deliberação assinada em 1993, em que o Presidente se omitiu.
Quando estamos discutindo o processo de votação nominal,
também está em debate um instrumento que foi construido sob
a argumentação de trazer transparência para os nossos
trabalhos. Tivemos o compromisso, por parte do atual
Presidente e da atual Mesa, de trabalharmos a fim de não
ficar colocada para a sociedade a contradição de termos um
instrumento caro que não é utilizado. Na verdade. Queremos,
nesta oportunidade e em outras, referendar esse oesejc que
é, em primeiro lugar, da sociedade. Sabemos que a maioria
dos Deputados concordam com a nossa vontade de colocar esse
instrumento a serviço da democracia do Estado de Minas
Gerais. Esse painel eletrônico não pode ser um elefante
branco e, na verdade, ele é um elefante negro, com amarelo e
vermelho. Não se trata de uma brincadeira, pois estamos.
realmente, preocupados em assegurar para a sociedade a
democracia. Quem tem o privilégio de participar das
votações, de assistir ao processo de obstrução sabe o que
representa para a democracia o comportamento q ue, às vezes,
é adotado aqui, de uma maneira imposta. Se assim o é para
aqueles que estão aqui, Quanto mais para aqueles q ue não têm
a oportunidade de conhecer os detalhes desta Casa
legislativa. Portanto, gostaria de dar ciência aos Deputados
de que a Deliberação no 943 não está sendo cumprida, pois
ela se refere ao funcionamento do painel eletrônico. Se o
Regimento não está sendo cumprido, muito menos cumprida está
sendo a deliberação. Não é, então, um simples artigo de
verificação de "quorum' que assegurará ao Presidente o
direito (...
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Sr. Presidente, gostaria de apresentar, nesta Oportunidade,
para que todos possam conhecer, o teor cia deliberação
utilizada por V. Exa. A ementa da deliberação é a seguinte:
"Dispõe sobre o funcionamento do painel eletrônico.. Vem, a
seguir: "A Mesa cia Assembléia, no uso de suas atribuições,
especialmente na estabelecida no art. 80, inciso 1. ao
Regimento Interno, delibera: o painel eletrônico será usado
na votação de proposições, pelos processos nominal ou
secreto. " . Está certo? Eu pergunto.
Parágrafo único - No processo simbólico, o uso do painel

se restringirá às verificações de votação.
Art. 2g - O registro de presenças será verificado pelo
Presidente da Assembléia, através de quadro sinóptico.
o Presidente tem uma reprodução ao painel eletrônico na sua
mesa. O disposto no artigo, do qual o Presidente falou,
sobre verificação dequorum, será cumprido, de plano, por
ele, ou por chamada e. só ao final da chamada, o resultado
Constará no painel
"Art. 4 - A presente deliberação entra em vigor na data de

sua publicação e será aplicada a partir de 16 de agosto de
1993. salvo quanto á votação pelo processo secreto, que
somente será registrada no painel a partir de lg de
outubro."

Quer dizer, a utilização do painel seria a partir de lg/lO.
o compromisso foi assinado, aqui, em 8/7. mas as duas
deliberações não estão sendo cumpridas. Portanto, Sr.
Presidente, essa resposta ^ à questão de ordem formulada pelo
Líder da Bancada, Durval Angelo, foi realmente desmascarada
com a leitura, na integra, dessa deliberação, que esperamos
seja cumprida o mais rápido possivel.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Alencar da Silveira Júnior. aue dispõe de 2
minutos.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
Srs. Deputados. SOU favorável ao requerimento e acho que
transparência nesta Casa tem acontecido. Mas, Sr.
Presidente, gostaria de lembrar aos Deputados do PT que
estamos ao vivo na TV a cabo. Estou com muita vontade de
falar porque fui eu que subi a esta tribuna e pedi à
Assembléia que instalasse o canal 40. o canal da TV a cabo.
Então, estamos ao vivo desde as 9 horas da manhã, e já
recebi vários telefonemas de telespectadores, que hoje, nada
mais nada menos, são quase 95 mil famílias que estão
recebendo as imagens, e estão em casa sem entender por que
Chega um Deputado, Líder do PT, nesse microfone, e fica 10
minutos falando. O telespectador quer entender o porquê
disso. Acho que esta Casa e o PT têm que levar isso mais a
sério, explicando e mostrando o que está acontecendo aqui.
Quase 95 mil casas estão recebendo essas imagens, Deputado
Durval Angelo. Então, temos ce ver que.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Deputado Alencar da Silveira Júnior, a
Presidência, infelizmente, diante do decurso do prazo, se
vê, neste momento, forçada a interromper o processo de
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votação e informa a V. Exa. que na próxima reunião V. Exa.
disporá de 4 minutos para continuação ao encaminhamento da
votação. Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
5, pela manhã, logo após o término da reunião ordinária de
debates, às 14h30rnin e às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, e para a ordinária de debates. também de
amanhã, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão co orador.

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.981
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os De putados Marcelo Gonçalves, Arnaldo Penna.

e Carlos Pime membros da Comissão supracitada. Havenaci
número regimer . o Presidente. Deputado Marcelo Gonçalves,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Carlos
Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião anterior,

que. ida e aprovada, é suosc"ita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar o Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
nQ 12.981, do relator, Deputado Carlos Pimenta, a quem passa
a palavra. Este emite parecer pela manutenção do veto.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O
Presidente suspende a reunião por 10 minutos para que seja
lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, a Presidência
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda á leitura da
ata. que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos
desta Comssão.
Sala das Comissões. 26 de junho de 1996.
Marcelo Gonçalves. Presidente - Arnaldo Penna - Carlos

Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 469/95

Comissão de Redação
O Projeto ce Lei ng 469/95. de autoria do Deputado José
Bonifácio. cue institui o Programa ce Desligamento
Voluntá r io - PDV - no âmbito da administração direta do
Poder Executivo, de suas autarquias e fundações públicas,
foi aprovado no 2Q turno, com as Emendas ngs 1 e 2 ao
vencido no 1Q turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, 1. do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 469/95
Institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV - no

âmbito da administração direta do Poder Executivo, de suas
autarquias e fundações públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica instituído, no âmbito da administração
direta do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações
publicas, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV -. nos
termos e condições previstos nesta lei.
Art. 2g - Poderá requerer sua inscrição junto ao PDV o
servidor público estadual estável ou não estável, ocupante
de cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública
do Poder Executivo, inclusive servidor absorvido nos termos
da Lei ng 10.470. de 15 de abril de 1991.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica:

- ao servidor integrante dos seguintes quadros, carreiras
ou classes de cargos:
a) Magistério;
b) Policias Civil e Militar;
c) Defensoria Pública;
d) Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral da

Fazenda Estadual

II - ao Agente Fiscal de Tributos Estaduais e ao Fiscal de
Tributos Estaduais;

III - ao guarda penitenciário, instrutor técnico
penitenciário, assistente penitenciário, oficial instrutor
penitenciário e monitor penitenciário;
IV - ao oficial de estabelecimento carcerário, auxiliar de

estabelecimento carceràrio e analista de estabelecimento
carcerário:

V - ao servidor sob regime de contrato temporário na forma
da lei.
Art. 3 - E vedada a inclusão no PDV de servidor que:
- estiver em acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função

pública;

II - estiver respondendo a processo administrativo
disciplinar, a sindicância ou for réu em ação popular ou
civil pública;
III - contar tempo de serviço suficiente para requerer

a posentadoria voluntária, com proventos integrais ou
proporcionais.

Art. 4g - Pode ser incluido no PDV o servidor que:
1 - estiver obrigado a ressarcir ou devolver dinheiro aos

cofres públicos;

II - possuir débito junto ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -;
III - tiver Obtido bolsa de estudo com ônus para os cofres

públicos e ainda esteja obrigado a prestar serviço, na forma
do art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e da legislação em vigor.
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Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo. o
servidor deverá efetuar previamente a Quitação dos valores
devidos, juntando ao requerimento documento Que a comprove.
Art. 5Q - Em caso de acumulação licita de cargo, função ou
emprego público, o servidor poderá requerer sua inclusão no
PDV. em um ou mais cargos ou funções exercidos.
Parágrafo único - Caso tenha sido requerida a inclusão em
mais de um cargo ou função, os requerimentos serão
processados e analisados em separado, não se estabelecendo
vinculo entre cada uma das indenizações auferidas.
Art. 6g - O servidor em gozo de licença pode requerer sua
inclusão no PDV.

lg - Requerida a inclusão, fica imediatamente revogada a
licença concedida ao servidor.

2g - Estando a servidora em gozo da licença prevista no
art. 7Q. XVIII, da Constituição Federal, o prazo a ela
correspondente será computado para fins de cálculo das
parcelas indenizatõrias.
Art. 7Q - O servidor Que tiver deferida sua inclusão no DDV
fará jus a compensação indenizatória, nos seguintes termc:

- indenização por ano de serviço prestado ao Estado;
II - pagamento de férias vencidas e não gozadas no

exercício de 1996, acrescidas da parcela prevista no art.
7g. XVII. da Constituição Federal:
III - pagamento de férias-prêmio não gozadas nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente á Emenda á
Constituição ng 18, de 21 de dezembro de 1995;
IV - pagamento de gratificação natalina proporcional ao

número de meses decorridos desde o inicio do ano até a data
do desligamento:
V - acesso aos serviços de assistência médica do IPSEMG,
extensivos aos dependentes, pelo período de 1 (um) ano,
respeitadas as condições da legislação específica, ficando o
pagamento das contribuições previdenciárias, em sua
totalidade, a cargo do Estado;
VI - assistência e treinamento proporcionado pelo Estado ou
por entidade conveniada. de modo a preparar o exonerado para
o reingresso no mercado de trabalho ou para o Seu
estabelecimento por conta própria.

lQ - Para o servidor estável. a indenização de que trata
o inciso 1 deste artigo corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) dc vencimento mensal dO cargo público
ou função pública de que for titular, acrescidos das
vantagens de natureza pessoal e daquelas inerentes ao cargo
ou função, excetuadas as verbas de caráter precário,
multiplicados pelo número de anos de serviço público
prestado ao Estado.

2 - Para o servidor não estável, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponde a 125% (cento e
vinte e cinco por cento) do vencimento mensal do cargo
público ou função pública de que seja titular, acrescidos
das vantagens de natureza pessoal e daquelas inerentes ao
cargo ou função, excetuadas as verbas de caráter precário,
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multiplicados pelo número de anos de serviço público
prestado ao Estado.

- Para o servidor apostilado, a base de cálculo da
indenização de que trata o inciso 1 deste artigo será o
valor da remuneração do cargo ou função em que se apostilou.

4g - Fica assegurada ao servidor que contar, à data do
pedido de inclusão no PDV, tempo suficiente para
apostilamento, quando do calculo da indenização de Que trata
o inciso 1, a utilização, como base de cálculo, da
remuneração do cargo de aeostila.

5g - Em se tratando de apostilamento proporcional, deverá
ser observada a regra estabelecida no parágrafo único do
art. lg da Lei flQ 9.532. ce 30 de dezembro de 1987, para o
Cálculo da indenização.

6g - Para efeito de fixação da indenização de que trata o
inciso 1 deste artigo, observar-se-á, como limite para o
valor da base de cálculo, o valor da remuneração de
Secretário de Estado, na forma do art. 2Q da Resolução ng
5.166. de 21 de dezembro de 1995, da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

- Equipara-se ao ano integral, para os fins do
disposto no inciso 1 deste artigo, a fração igual Ou
superior a 6 (seis) meses de efetivo exercido rio serviço
públ'co do Estado.
Art. 8g - O prazo para requerimento de inclusão rio PDV é de
20 (vinte) dias contados da data da regulamentação desta
lei, renovável, a critério do Governador do Estado, por, no
máximo, mais 20 (vinte) dias.
Art. 9g - O requerimento será protocolado, pelo
interessado, na Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração e nas agências do Banco do Estado de Minas
Gerais S.A. - BEMGE -, do Banco de Crédito Real de Minas
Gerais S.A. - CREDIREAL - ou do Banco do Brasil S.A. - BB -,
ou enviado pelo correio, devidamente protocolado, por
intermédio das agências conveniacas.
Parágrafo único - O servidor que estiver fora do Pais

poderá requerer sua inclusão no PDV por meio de procurador.
consti

t
uído por instrumento com firma reconhecida ou por

procuração consular, com poderes especiais para representa-
lo, assinar o requerimento de exoneração e qualquer
documento que se fizer necessário, bem como para firmar
compromisso, receber e dar quitação.
Art. 10 - O requerimento para a inclusão no PDV será
analisado por comissão especial composta de 6 (seis)
membros, designada pelo Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, por meio de resolução, na qual terá
participação obrigatória um representante do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais -
SINDIPUBLICOS - MG.
E l - O representante dos servidores públicos será
indicado ao Secretário pelo órgão sindical no prazo oe 48
(quarenta e oito) horas a pós a regulamentação desta lei.
findo o qual ficará o Secretário livre para escolher o
representante.



E
o
c

E

o

o

2ç - t comissão emitirá seu parecer no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento dos autos.
Art. 11 - A decisão final sobre o requerimento do servidor
da administração direta será dada pelo Secretário de Estado
de Recursos Humanos e Administração e, no caso de autarquias
e fundações, por seus dirigentes, 'ad referendum do
mencionado Secretário, e será publicada no prazo de 15
(quinze) dias contados da cata do recebimento dos autos.
Parágrafo único - A decisão sobre o deferimento co pedido

ce aaesão ao PDV é de caráter irrecorrivei e discricionário.
Art. 12 - Na decisão sobre o deferimento do pedido do
servidor serão observadas:

- a garantia de que a execução das atividades e dos
serviços públicos de cada área não seja afetada;
II - a possibilidade jurídica do pedido;
III- a existência de recursos financeiros disponíveis
Parágrafo único - O servidor deve aguardar em exercido a

decisão sobre sua inclusão no PDV, na forma do requerimento.
Art. 13 - O prazo para o pagamento do valor apurado da
inoenização de que trata esta lei será estabe'ecido em
regulamento, de acordo com os critérios de desembolso
definidos pelo Tesouro Nacional e pela Caixa Econômica
Federal
Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão
alimentícia em folha, o Estado depositará em juizo o
respectivo valor, observada a proporcionalidade entre a
pensão e a remuneração mensal.
Art. 14 - Fica automaticamente extinto o cargo efetivo ou
função pública vago em decorrência de exoneração do servidor
nos termos desta lei.
Parágrafo único - Os cargos extintos na forma deste artigo
não serão recriados pelo prazo de 2 (dois) anos, nem
terceiizadas, pelo mesmo prazo, suas funções e atribuições.
Art. 15 - O servidor beneficiado pelo PDV que retornar ao
serviço público estadual para exercício ce cargo, emprego ou
função de natureza permanente não poderá computar o tempo de
serviço indenizado na forma desta lei para fins de percepção
de adicionais.
Art. 16 - O servidor detentor de função pública nos termos

do art. 10, lg, 'a", da Lei ng 10.254, de 20 de julho de
1990, que não teve renovado o seu contrato ou foi dispensado
pelo Estado. se reintegrado ao serviço público em virtude de
decisão judicial poderá requerer sua inclusão no PDV,
computado, para os efeitos cesta lei, todo o tempo de
serviço público prestado ao Estado.
Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

especial até o montante de R$210.000.000,00 (duzentos e dez
milhões de reais), a ser aplicado no programa de
desligamento voluntário, nos termos cio contrato de abertura
de crédito a ser firmado com a Caixa Econômica Federal, na
forma prevista no Voto ng 162, do Conselho Monetário
Nacional, ficando autorizada aos Poderes Legislativo e
Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público a
utilização de recursos previstos neste artigo, caso venham a

1
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instituir programa de Incentivo ao desligamento de seus
servidores.
Art. 18 - O Poder Executivo r egulamentará esta lei no prazo

de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.

TRANSCRIÇÃO

"Com Licença, Dr. Vilela!*
Essa prerrogativa de cem anos não é peculiar a qualouer'

membro da humana raça, mas um privilégio emanado do Alto.
para distinguir poucas pessoas, que se tornaram credoras da
estima e da gratidão de todos, na comunidade, onde se
tornaram famosos pelos seus feitos, pelos serviços de alta
relevância, prestados aos seus semelhantes.
Olhe, meu jovem centenário, senti em mim uma coisa meio

esquisita, que tento explicar, mas não consigo. E uma
espécie de vibração, de um contagiante fluido, que me parece
tanger as cordas de meu sentimento. A princípio, me quedei
como um fracassado, sem dar uma pronta solução para o caso
em pendência até que, dando cordas á imaginação, verifiquei
me clareara a mente o xis da incógnita e, de Súbito,
enunciei a mesma expressão arquimediana, vasa da no célebre
interjectivo 'Eureka! Achei!' quando o sábio de Siracusa
assim se expressou, ao descobrir os principios da
hidrostática. E que não descobri algo que se aparentasse,
nem de leve e nem de longe, ao que o siciliano desvendou,
cientificamente.
Descobri, sim, que minha amizade para com o Or. Vilela ia
além, muito além das fronteiras da própria afeição que lhe
dedico. E explico, para ficar bem elucidado e não comportar
contestação alguma. Meus amigos, eu vim para este mundo, por
mercê de Deus e através das miraculosas mãos desse fabuloso
homem da Ciência, tesouro engastado no mais recôndito dos
corações Cor'enses. Assistiu o parto de minha idolatrada mãe.
E o próprio mestre Vilela quem o disse, com as palavras e
com a fé de seu grau: Quando o retirei do ventre materno.
verifiquei que você estava carbonizado e. de pronto, dei-lhe
algumas palmadas pela região glútea e logo você foi
recuperando a cor com um alternativo banho quente." Eis o
sucinto relato desse notável e emérito cidadão, orgulho da
Medicina e protótipo da samaritana bondade. Pois é, que
coisa interessante, já nasci apanhando mas, apanhar assim
foi e será para mim conforto, refrigério e gratidão. Eis por
que tenho para com o Dr. Vilela uma estima, uma predileção.
toda especial, de amigo incondicional, mais que isto, de
filho para pai.
E minha mãe sempre me confidenciava: "Filho, respeite o Dr.

Vilela e o siga sem condições, você lhe deve a vida, não se
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desvie de seu comando. Graças a Deus, segui o conselho dela
e isto me orgulhece tanto, máxime agora, em que esse
paladino da Ciência e da bondade assoma os degraus de seu
Centenário, com aquela apolinea elegância dos verdadeiros
predestinados. Vida longa, um prêmio e um privilégio do
Alto. "O bom filho tem longa vida e as bênçãos de Deus'. Por
tudo isto. O Pai, te rendemos graças e proclamamos tua
Glória.
Meu jovem centenário, que trajetória feliz o senhor decidiu
palmilhar. Viveu para servir, deixando pelos ínvios caminhos
da vida as marcas do bem, as pegadas do amor e ainda está
conosco. Isto é uma dádiva, uma sublime concessão do Eterno.
Paralela à Medicina, sua vocação para o social. Ainda se faz
presente aquele espetáculo ímpar e invulgar de seu animado e
concorrido consultório, onde desfilava um mundo de gente, à
procura de seus recursos médicos, para o diagnóstico de seus
males e a consequente e quase infalível terapêutica.
seqüência de um moderado receituário, no uso posolôgico
certo e fulminante, capaz de erradicar as moléstias e
recuperar a saúde de seus pacientes. Médico aos pobres, dos
desvalidos, razão por que nunca amealhou riquezas: prova
autêntica e exuberante cesta assertiva é que o senhor
continua pobre, entendendo não haver consonância da fortuna
material com os dotes tipicamente espirituais, vez que os
extremos não se chocam.
Como Médico, o senhor ultrapassou as fronteiras do ótimo e,
como homem público, sua administração ficou assinalada, nos
anais da história ciorense. O Senhor fez o mundo e o senhor
fez Boa Esperança. Homem de espirito arejado, de
personalidade marcante, de caráte r impoluto, de cuja
proverbial alegria irradiavam sua formação religiosa e os
atributos que tanto identi"icavarn suas teologais virtudes.
sopressaindo-se a Caridade, cue, oô-la em prática, era seu
maior empenho. Prefeito desta cidade, por vinte ou mais
anos, era cotado como paradigma de administrador, na região.
Sem ódio, jamais se comprazia na arte macabra e demoníaca de
perseguir ninguém. Terminava um mandato e, nas eleições, era
novamente consagrado nas urnas e conduzido nos b raços do
povo, que ' o ovacionava, quando de sua investidura no
honorifico cargo de Prefeito.
Ah! Dr. Vilela, o senhor é grande demais e. por feiticeiras
que sejam as palavras, não conseguem elas retratar, com
exatidão, o contingente e o conteúdo de seu cabedal humano.
O senhor subiu até ao topo do ponto culminante da grandeza,
dentro de sua humildade, de seu modo ce ser. Re puto. sem
medo de incidir em erro, que o senhor é urna cordilheira de
Pondade, de cultura humanística e científica. Como é bom,
justo e valioso t-lo conosco, tão avançado em anos. mas
exemplo de um jovem centenário. Não estou cometendo exageros
e nem me dou a esse oficio, que nada acrescenta, mesmo
porque não me move qualquer sentimento de esposar excessos,
ainda tendo ciência de que o que sobra não prejudica.
Dr. Vilela, por mais que me esforce, para não me tornar um
náufrago, nos mares tormentosos desta vida, pelo menos
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desejo, ansiosamente, não me sucumbir nas praias da omissão
e nem me comprometer diante da manifesta verdade é que,
súplice, lhe peço não levar em consideração meus deméritos,
pelo que desejara dizer e não dissera, devera fazer e não
fizera, porque bitolado me encontro em minhas limitações.
Sei de seu coração magnânimo, de sua bondade sem limites.56, 

Dr. Vilela, que minha intenção foi das melhores, a de
Proclamar seu valor, sua fama notória.
Assim, preclaro mestre, devo dizer-lhe que o povo todo
desta sua cidade afaga o mesmo desejo de levar-lhe os
augúrios, para que o senhor continue forte e bem disposto,
na sucessão de seus dias, nesta vida tão útil, quanto
agradável. Daqui lhe endereço estes votos, seguidos do
carinho de sua gente, que, em unissono coro, lhe deseja um
retumbante 'ad multos annos, pois que esse centenário é
mesmo o maior evento de sua Boa Esperança, que hoje o tem em
seus braços, no perfume irradiado de seu incrivel roseiral.
São rosas para você, são pétalas de amor, de carinho e de
reconhecimento a quem tudo fez e ainda muito poderá fazer.
Só a sua presença justifica a razão de nossa euforia.
Doutor Vilela, muito obrigado por tudo e que Deus continue
ao seu lado e que Ele seja seu amigo e companheiro como
sempre foi."

* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a
requerimento do Deputado Marco Régis.

"O Médico e o Prefeitos
Agraciado em novembro de 1983. pela Academia Mineira de
Medicina com o Diploma de Mérito Médico, o Doutor Joaquim
Vilela, nascido em 07 de abril de 1896 e diplomado pela
Faculdade de Medicina - da Praia Vermelha - Rio de Janeiro -
em 28 de dezembro de 1922 -, pelos notórios e positivos
serviços prestados em favor do progresso de nossa terra, bem
merece figurar na galeria dos dorenses beneméritos e
valorosos amigos de toda a nossa comunidade.
Lá pelos idos de 1973, quando residia em Belo Horizonte.
guardei, com muito carinho o recorte do jornal 'Estado de
Minas, cuja transcrição ora sugerimos nesta Edição da
Vanguarda" - comemorativa do centenário de nascimento do
nosso muito querido e tão distinto amigo, conterrâneo dos
mais conceituados.
Logo depois da leitura do jornal, em Belo Horizonte, -
solicitei ao querido irmão Dorival , - que aqui estava
residindo, - a gentileza de me representar na merecida
homenagem que a cidade estava programando ao ilustre
conterrâneo.
Parabéns, Dr. Vilea.

"Santa Casa de Misericórdias
"Ao médico, com carinho...
A Santa Casa de Misericórdia, mais do que qualquer entidade

de Boa Esperança, conhece o Dr. Vilela.
Este nosso hospital recebeu o jovem brilhante, competente e

abnegado. Numa caminhada longa, juntos deram vida, secaram
lágrimas e choraram outras tantas. Venceram a morte em
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incontáveis lutas, sofreram perdas dolorosas em outras.
Sempre juntos, num casamento feliz.
Foi assim que a Santa Casa viu o jovem brilhante se tornar

maduro e o nomerr maduro envelhecer. Viu as marcas do tempo
caminhando, sem, no entanto, apagar as ma r cas ce um grande
valor Que tem nome: Dr. Joaquim Vilela.
Hoje são os cem anos desse homem, desse médico e médico da

Santa Casa.
Colha. Dr. Vilela, a beleza incomparável do sorriso das

mães que receberam os filhos de suas mãos, a melodia doce do
choro de espanto dos bebés diante do mundo em que o senhor
os ajudou a entrar.
Colha a gratidão dos milhares a quem seu saber restituiu a
saúae e sua simpatia plantou amizade.
Colha a ternura de uma população inteira.
E colha, em todos os seus dias... Toda alegria, toda paz,
toda a frutificação daquilo que o senhor plantou aqui,
dentro destas paredes, onde seu trabalho foi parte
extremamente preciosa do hino à vida que a Santa Casa de
Misericórdia vem cantando.
* - Publicados de acordo com os textos originais,

transcritos a requerimento do Deputado Marco Régis.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 5 DE JULHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum.

COMPARECIMENTO
Comparecem os Deputados:

Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Ermano Batista -
Alberto Pinto Coelho - Anderson Adauto - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Bonifácio - José Henrique - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião Helvécio
Toninho Zeitune.

Falta de Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,
a lista de comparecimento não registra a existência de
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de"quorum", e convoca os De putados para a
extraordinária que se inicia logo a seguir, e para as
extraordinárias de logo mais, ás 14h30rnjn e às 20 horas, nos
termos co edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE AS EMENDAS Ngs 1 a 9 E SOBRE O SUBSTITUTIVO
NQ 1 APRESENTADOS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Ng 469/95

(Nos Termos do Art. 138, f 2g, do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei ng 469/95, de autoria do Deputado José
bonifacio, que estabelece incentivos para a exoneração
voluntária de servidores públicos estaduais e dá outras
providências, foi incluido para discussão em lg turno, em
virtude de requerimento aprovado, de conformidade com o item
VII CO art. 244, c/c o art. 141, do Regimento Interno.
Durante a discussão da matéria, em Plenário, foram
apresentadas ao projeto as Emendas ng 1. de autoria do
Deputado Romeu Queiroz. nQs 2 a 7 e 9, de autoria do
Deputado José Bonifácio. ng 8, de autoria do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, e o Substitutivo ng 1, de
autoria do Deputaao Gilmar Machado, os quais foram
encaminhados a esta Comissão, juntamente com o projeto, para
receberem parecer, nos termos do art. 195, 2g, CO
mencionado Regimento.
Rejeitado o parecer na Comissão, o Presidente designou novo

relator, nos termos do art. 138. 2, do mesmo Regimento.
Fundamentação

A Emenda ng 1 tem por escopo suprimir o parágrafo único do
art. 2Q do projeto, o qual dispõe sobre o pagamento
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proporcional em cooro de férias-prêmio, correspondente ao
período aquisitivo incompleto na data do pedido de
exoneração.
A Emenda ng 2 pretende alterar para 45 dias o prazo
previsto para a regulamentação cia matéria.
A Emenda ng 3 objetiva acrescentar artigo que estabelece
percentual para efeito oe cálculo para a indenização do
servidor, correspondente a 150% para o servidor estável e
125% para o servidor não estável
A Emenda ng 4 altera para até 40 dias o prazo estabelecido
para o servidor apresentar seu pedido de exoneração.
A Emenda ng 5 dá nova redação ao art. 2Q do projeto, o qual
trata da forma de indenização.
A Emenda ng 6 propõe a supressão do art. 3g da proposição
em virtude cia apresentação da Emenda ng 2.
A Emenda ng 7, semelhante á Emenda ng 3, também propõe
estabelecer percentual para efeito de cálculo para a
indenização do servidor.
A Emenda flQ 8 objetiva permitir a contagem de tempo do
servido r na iniciativa privada para fins de pagamento da
indenização.
A Emenda ng 9 pretende considerar o valor do vencimento de
cargo comissionado ocupado por servido r q ue requerer a sua

inclusão no PDV.
Finalmente, o Substitutivo ng 1 também cria um programa de
exoneração voluntária, semelhante ao que ora se examina,
porém propondo modificações, principalmente no tocante aos
beneficiários do programa e aos valores das indenizações.
Consideramos as Emendas nos 2, 5, 6, 8 e 9 e o Substitutivo
nQ 1 inadequados ao programa q ue ora se propõe criar.
E que a finalidade desse programa é adequar a folha de
pagamento ás normas constitucionais e legais vigentes, as
quais impõem aos Estados um teto máximo de despesa com
pessoal ativo e inativo, correspondente a 60% aas receitas
correntes liquidas.
Para tanto, o Estado está lançando mão de um recurso que
lhe trará, num primeiro momento, um gasto elevado, mas que a
médio prazo poderá contribuir para o alcance do equilíbrio
das despesas com pessoal no orçamento estadual . Logo.
entendemos que as medidas propostas pelas Emendas ngs 2. 5,
6, 8 e 9 e pelo Substitutivo ng 1 vão além do que convém ao
Governo Estadual
Por outro lado, é razoável a Emenda nQ 1, a qual pretende
evitar o pagamento em dobro, proporcional, de férias-prêmio
relativas a período aquisitivo incompleto, o que
significaria oferecer ao servidor um valor maior do que se
lhe fosse devida integralmente a parcela.
O enxugamento dos quadros de pessoal da administração
pública é o objetivo precipuo do atual Governo. A concessão
de estimulo à exoneração voluntária torna-se, pois.
necessária na medida em que facilitará a saída dos
servidores públicos.
No nosso entender, o programa consubstanciado no projeto de
lei em exame deve ser aprimorado em alguns aspectos.
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destacando-se o valor ca compensação remuneratõria e a
técnica legislativa.
Em razão do exposto, deixamos de acatar as Emendas ns 2,
5, 6. 8 e 9 e aproveitamos a oportunidade para a presentar o
Substitutivo ng 2, ao final redigido, ficando prejudicadas
as Emendas nQs 1, 3, 4 e 7. já contempladas pelo referido
Substitutivo ng 2.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela rejeição das Emendas ngs 2, 5,
6. 8 e 9 e do Substitutivo ng 1 e pela aprovação do
Substitutivo ng 2, que ora apresentamos, ficando
prejudicadas as Emendas ngs 1. 3. 4 e 7.

SUBSTITUTIVO Ng 2
Institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV - no

âmbito da administração direta do Poder Executivo, de suas
autarquias e fundações públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído, no âmbito ca administração
direta co Poder Executivo e das autarquias e funcações
publicas. o Programa de Desligamento Voluntário, nos termos
e condições previstos nesta lei.

Art. 2g - Poderá requerer sua inscrição junto ao PDV o
servidor público estadual estável ou não estável ocupante de
cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública do
Poder Executivo do Estado, inclusive os servidores
absorvidos pela Lei ng 10.470. de 15 de abril de 1991.

lg - O disposto neste artigo não se aplica:
1 - a servidor integrante dos seguintes quadros, carreiras

ou classes de cargos:
a) Magistério;
b) Polícias Civil e Militar;
c) Defensoria Pública;
d) Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral da

Fazenda Estadual
II - a agente fiscal de tributos estaduais e fiscal de

tributos estaduais;
III - a guarda penitenciário, instrutor técnico

penitenciário, assistente penitenciário, oficial instrutor
penitenciário e monitor penitenciário;
IV - a oficial de estabelecimento carcerário, auxiliar de

estabelecimento carcerário e analista de estabelecimento
carcerário;
V - a servidor sob regime de contrato temporário na forma

da lei.

- Os servidores do Quadro do Magistério poderão ser,
obedecidas as exigências desta lei, incluídos no PDV, nos
casos e situações especificamente definidos no regulamento.
Art. 3g - E vedada a inclusão no PDV de servidor que:

- estiver em acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função
pública;

II - estiver respondendo a processo administrativo
disciplinar, a sindicância ou for réu em ação popular ou
civil pública;
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III - contar com tempo de serviço suficiente para requerer
aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou
proporcionais.
Art. 4Q - Pode ser incluído no PDV o servidor que:

- estiver obrigado a ressarcir ou devolver dinheiro aos
cofres públicos:
II - possuir débito junto ao IPSEMG:
III - tiver obtido bolsa de estudo com ônus para os cofres

públicos e ainda esteja obrigado a prestar serviço, na forma
ao art. 77 do Estatuto aos Funcionários Públicos Civis cio
Estado de Minas Gerais e da legislação em vigor.
Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, O

servidor deverá efetuar previamente a quitação dos valores
devidos, juntando ao requerimento documento que comprove a
mencionada quitação.
Art. 5Q - Em caso de acumulação licita de cargo, função ou

emprego público, o servidor poderá requerer sua inclusão no
PDV em um ou mais cargos ou funções exercidos.
Parágrafo único - Caso tenha sido requerida a inclusão em
mais de um cargo ou função. os requerimentos serão
processados e analisados em separado, não se estabelecendo
vinculo entre cada uma das indenizações auferipas.
Art. 6 - O servidor em gozo de licença pode requerer sua
inclusão no PDV.

1Q - Requerida a inclusão, fica imediatamente revogada a
licença concedida ao servidor.

- Estando a servidora em gozo da licença prevista no
art. 7, inciso XVIII. da Constituição Federal, o prazo a
ela correspondente será computado para fins de cálculo das
parcelas indenizatórias.
Art. 7g - O servidor que tiver deferida sua inclusão no PDV
fará jus à compensação indenizatória nos seguintes termos:

- indenização por ano ce exercicio prestado ao Estado de
Minas Gerais:
II - pagamento ae férias vencidas e não gozadas no

exercício de 1996, acrescidas da parcela prevista no art.

7 d. inciso XVII, da Constituição Federal:
III - pagamento de férias-prêmio não gozadas nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente à Emenda à
Constituição nQ 18/95:
IV - pagamento do valor equivalente ã gratificação

natalina, pr000rcionalmente ao número de meses decorridos
desde o inicio co ano até a data da exoneração:
V - acesso aos serviços cie assistência médica do IPSEMG,
extensivos aos dependentes, pelo período de 1 (um) ano.
respeitadas as condições da legislação especifica, ficando o
pagamento das contribuições previdenciárias a cargo do
Estado de Minas Gerais, em sua totalidade;
VI - assistência e treinamento proporcionados pelo Estado

ou por entidade conveniada, de modo a preparar o exonerado
para o reingresso no mercado de trabalho ou para o seu
estabelecimento por conta própria.

lQ - Para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 150% (cento e
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cinqüenta por cento) do vencimento mensa do cargo público
ou da função pública de que for titular, acrescido das
vantagens pessoais e daquelas inerentes ao cargo ou função,
excetuadas as verbas de caráter precário, multiplicado pelo
número de anos de serviço público prestado ao Estado de
Minas Gerais.
f 2g - Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 125%
(cento e vinte e cinco por cento) do vencimento mensal do
cargo público ou função pública de que seja titular.
acrescido das vantagens pessoais e daquelas inerentes ao
cargo ou função, excetuadas as verbas de caráter precário,
multiplicado pelo número de anos de serviço público prestado
ao Estado de Minas Gerais.
( 3Q - Para os servidores apostilados. a base de cálculo da
indenização de que trata o inciso 1 deste artigo será o
valor da remuneração do cargo ou da função em que se
apostilo,-.

4Q - Fica assegurada aos servidores que contarem, na data
do pediao de inclusão no PDV. tempo suficiente para
apostilamento, quando do cálculo da indenização de que trata
o inciso 1 deste artigo, a utilização, como base de cálculo,
da remuneração do cargo de apostila.

5g - Em se tratando de apostilamento proporcional, a base
de cálculo cia indenização deverá observar a regra
estabelecida no parágrafo único do art. lg da Lei nQ 9.532,
de dezembro de 1987.

6g - Para efeito de fixação da indenização de que trata o
inciso 1 deste artigo, observar-se-á, como limite para o
valor da base de cálculo, o valor da remuneração do
Secretário de Estado, na forma do art. 2Q da Resolução ng
5.166. de 22 de dezembro de 1995, da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais.

7g - Equipara-se, para os fins do inciso 1 deste artigo,
ao ano integral a fração igual ou superior a 6 (seis) meses
de efetivo exercício no serviço público prestado ao Estado
de Minas Gerais.
Art. 8Q - O prazo para requerimento de inclusão no PDV é de
20 (vinte) dias, renovável, a critério do Governador do
Estado, por até igual Denodo, e contado a partir da data da
regulamentação desta lei.
Art. 9g - O requerimento será protocolado oelo interessado
na Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
e nas agências do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. -
BEMGE -. do Banco cie Crédito Real de Minas Gerais S.A. -
CREDIREAL - ou do Banco do Brasil S.A., ou enviado pelo
correio, devidamente protocolado, através das agências
conven i adas.
Parágrafo único - Se o servidor estiver no exterior e se
interessar por inclusão rio PDV, deverá constituir procurador
por instrumento com firma reconhecida, ou por procuração
consular, com poderes especiais para representá-lo,
assinando o requerimento de exoneração e qualquer documento
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que se fizer necessário, bem como para firmar compromisso,
receber e dar quitação.
Art. 10 - Os requerimentos para a inclusão no PDV serão
analisados por comissão especial de 6 (seis) membros,
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, por resolução, que contará com a participação
obrigatória de um representante do SINDIPUBLICOS, que deverá
ser indicado ao Secretário pelo órgão sindical, num prazo
máximo de 46 (quarenta e oito) horas a pós a regulamentação
desta lei, findo o qual ficará o Secretario livre para
nomear um representante dos funcionários para a comissão que
trata este artigo. a qual emitirá seu parecer no prazo de 15
(quinze) dias contados da data do recebimento dos autos.
Art. 11 - A decisão final em relação aos requerimentos dos
servidores da administração direta será dada pelo Secretário
de Estado de Recursos Humanos e Administração e, no caso das
autarquias e fundações, pelos seus dirigentes respectivos,
"ad referendum" do Secretário de Estado de Recursos Humanos
e Administração, decisão que será publicada no prazo de 15
(quinze) dias contados ca data do recebimento dos autos.
Parágrafo único - A decisão sobre o deferimento ou não do

pedido do servidor de aoesão ao PDV é de caráter
irrecorrivel e discricionário.
Art. 12 - NO deferimento ou não do pedido do servidor serão

observados:
1 - a garantia de que a execução das atividades e dos

serviços públicos de cada área não serão afetados;
II - a possibilidade jurídica do pedido;
III- a existência de recursos financeiros disponíveis.
Parágrafo único - O servidor deve aguardar em exercido a
decisão sobre sua inclusão ou não no PDV, na forma de seu
requerimento.
Art. 13 - O prazo para o pagamento do valor apurado da
indenização oe que trata esta lei será estabelecido em
regulamento, de acordo com os critérios de desembolso
definidos pelo Tesouro Nacional e pela Caixa Econômica
Federal.
Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão
alimentícia em folha, o Estado depositará em juizo O
respectivo valor, observada a proporcionalidade entre a
pensão e a remuneração mensal.
Art. 14 - O cargo efetivo ou a função pública vago em
decorrência de exoneração do servidor nos termos desta lei
extingue-se automaticamente.
Parágrafo único - Os cargos extintos na forma deste artigo
não serão recriados no prazo de 2 (dois) dois anos, nem
terceirizadas, pelo mesmo prazo, as funções e as atribuições
a eles cominadas.
Art. 15 - O servidor beneficiado pelo PDV que retornar ao
serviço público estadual para exercício de cargo, emprego ou
função de natureza permanente, não poderá computar o tempo
de serviço indenizado na forma desta lei, para fins de
recebimento de adicionais.
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Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o montante de R$210.000.000,00 (duzentos e dez
milhões de reais), a ser aplicado em programa de
desligamento voluntário, nos termos do contrato de abertura
de crédito a ser firmado com a Caixa Econômica Federal, na
forma prevista no Voto ng 162. do Conselho Monetário
Nacional, ficando autorizada aos Poderes Legislativo e
Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público a
utilização de recursos previstos neste artigo, caso venham a
instituir programa de incentivo ao desligamento de seus
servidores.

Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 1996-
Arnaldo Penna, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Bonifácio Mourão - Paulo Piau - Glycon Terra Pinto.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 4 a 9 AO PROJETO
DE LEI NQ 813 /96

(Nos Termos do Art. 138, ' i. do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a instituição de contribuição para
complementação do custeio das aposentadorias dos servidores
Públicos estaduais.
Publicada em 22/5/96, a proposição, na forma do
Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
Administração Pública, recebeu pareceres favoráveis das
comissões a que foi distribuida, sendo encaminhada ao
Plenário para discussão e votação em ig turno, ocasião em
que foram apresentadas as Emendas ngs 4 a 9, sobre as quais,
nos termos regimentais, emitimos este parecer.
Durante a discussão da matéria nesta Comissão, foi

apresentada nova proposta de emenda, que, aprovada, integra,
com a concordância do relator, este parecer, nos termos do
art. 138, l. do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a cobrança de

contribuição para o custeio parcial das aposentadorias, por
parte dos servidores públicos do Poder Executivo e do
Tribunal de Contas.
E fato notório, como já foi anteriormente afirmado no

parecer desta Comissão, quando do exame da proposição em lg
turno, que o Estado ae Minas Gerais, como ce resto todas as
demais unidades da Federação, tem passado por dificuldades
financeiras, que dificultam o cumprimento de suas obrigações
com o custeio da folha de pagamento.
O projeto de lei encaminhado pelo Governador do Estado, no

contexto acima mencionado, integra um conjunto de medidas
indispensáveis para que possam ser cumpridas as obrigações
do Estado com o custeio da sua folha de pessoal.
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As emendas apresentadas em Plenário têm obietivos

diferenciacos. razão pela qual as analisamos em separado.
A Emenda nQ 4. co Deputado Alvaro Antônio. procura

modi c icar dispositivo constante no projeto originalmente
apresentado pelo Governador do Estado. Ainda que louvável
a intenção ao autor, constatamos que, com a aprovação do
Substitutivo ng 1, perde o seu objeto a proposta de emenda,
pelo fato de ter sido a matéria a ele incorporada, de forma
distinta da que pretende o autor da proposição. Assim,
opinamos pela rejeição da emenda.
A Emenda ng S. do Deputado Gilmar Machado, estabelece prazo
para que o Poder Executivo encaminhe ao Poder Legislativo
projeto de lei em que seja instituído um fundo específico
destinado ao custeio de aposentadorias. Trata-se de medica
necessária, já prevista, inclusive, ainda que de forma
genérica, no próprio projeto de lei. Assim, opinamos pela
aprovação da emenda.
A Emenda ng 6 propõe que a contribuição fixada no projeto
somente seja cooraca após a constituição do fundo que
menciona. Trata-se, na verdade, de proposição que
inviabiliza completamente a obtenção dos objetivos do
projeto de lei em exame, devendo, portanto, ser rejeitada.
As Emendas nos 7 e 8. do Deputado Almir Cardoso, têm como
objetivo excluir da cobrança da contribuição que se quer
instituir os servidores inativos.
No que se refere à matéria, lembramos, inicialmente, que a

Constituição Federal, no parágrafo único do art. 149, define
corno sujeitos passivos da contribuição, os servidores
públicos, sem distinguir entre ativos e inativos. Em segundo
lugar, ainda que reconhecendo o caráter polémico da matéria,
temos a informar que liminar concedida em mandado de
segurança impetrado por vários partidos políticos, em que se
pretende a suspensão de cobrança análoga na esfera federal
foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal por 9 votos a 1,

conforme foi noticiado pelo jornal "Folha de S. Paulo, na
sua edição de 29/6/96.
Não vislumbramos, portanto, motivos de ordem jurídica e

constitucional que determinem, de forma taxativa, a exclusão
dos inativos, quando da instituição da contribuição
adicional para o custeio de aposentadorias, razão pela qual
não acatamos as propostas de emenda.
A Emenda ng 9, ao Deputado Ermano Batista. prevê aumento na
remuneração dos servidores, em percentual equivalente ao da
contribuição ora instituida.
A matéria, em que pese às boas intenções de seu autor, não
pode ser acatada, em virtude da vedação contida no art. 68,
1, da Constituição mineira, cue impede o aumento de despesas
em projetos de autoria do Governador do Estado sem a
indicação da respectiva fonte de recursos.
A emenda apresentada durante a discussão da matéria e

aprovada por esta Comissão, no âmbito das suas atribuições,
contribui para o aprimoramento da proposição, razão pela
qual é incorporada a este parecer, ao seu final.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ngs
4 e 6 a 9, pela aprovação ca Emenda nQ S. todas apresentadas
em Plenário ao Projeto de Lei nQ 813/96. e pela aprovação aa
Emenda flQ 10, a seguir redigida.

EMENDA Plg lo
Acrescente-se onde convier:

"Art . .... - A cobrança da contribuição prevista nesta lei
fica condicionada à aprovação de proposições semelhantes a
serem encaminhadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério
Público.

Parágrafo único - Em caso de discrepância entre os prazos
de vigência previstos nesta lei e nas demais, Fica suspensa
a cobrança das contribuições até que seja possível a
coincidência no que se refere ao seu inicio.
Sala das Comissões, 4 de julho de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente e relator - Elbe Brandão - Romeu

Queiroz - Toninro Zeitune - Paulo Piau - Anivalcc, Coelno.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 3 a 9 AO PROJETO DE LEI

fNQ 834/96
Comissão ce Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng

834/96 altera a Lei flQ 11.393. de 6/1/96, que cria o Fundo
de Incentivo à Industrialização - FIND -, acrescenta-lhe
dispositivos e dá outras providências.
Durante a discussão da proposição em Plenário, foram

apresentadas as Emendas ns 3 a 7 e 9, do Deputado Anderson
Adauto, e 8. do Deputado Gilmar Machado, que passamos a
analisar, em cumprimento do disposto no art. 195, f 2, do
Regimento Interno.

Fundamentação
As Emendas ngs 3. 4 e 6 possuem sentido semelhante.

Destinam-se a estender ao setor agroindustrial a
Possibilidade de se financiar com os recursos do FINO.
A medida nos parece extremamente relevante, uma vez que a

agroindúst r ia é de importância fundamental para a economia
do Estado, pois se trata de setor cujos efeitos regionais
São muito intensos, por consumir insumos do setor primário
da economia. Devemos, portanto, garantir que lhe sejam
destinados recursos do Fundo.
A Emenda nQ 5 estabelece que os recursos do FIND sejam
preferencialmente destinados ao atendimento de programas e
ações em municípios com população de até 50 mil habitantes.
Em que pese ao mérito da emenda, que reflete justa
preocupação com a concentração populacional. não entendemos
que os financiamentos do Fundo devam ser concedidos com base
nesse critério.
Inicialmente, porque não pensamos que a emenda, redigida

nos termos em que se encontra, venha a alcançar o objetivo
de dirigir os recursos do FIND para os municipios menores.
Ela não vincula os administradores do Fundo, tendo efeito
apenas programático.
Além disso, não achamos justificável que deixe de ser
concedido financiamento para determinada empresa pelo fato
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oe se loca'izar em municipio de porte superior ao
estabelecido. Quando essa empresa preencre as condições
estabelecidas para obtenção de financiamentos.
Esclarecemos que somos plenamente favoráveis á intervenção
governamental efetuada com o fim de induzir a realização de
investimentos em municípios menores: apenas nos reservamos o
direto de opinar pela adoção de outros instrumentos, como.
por exemplo, a construção, nesses municípios, de distritos
industriais. A simples concessão de financiamentos não nos
parece ser suficiente para que as indústrias modifiquem o
local planejado para se instalarem.
A Emenda flQ 7 autoriza a destinação de recursos do PROIM,
em casos de interesse público justificado e relevante, para
obras de natureza pública, realizadas por empresa ou grupo
de empresas pri\as.
Em nossa opir';a3, o propósito da emenda é relevante e deve
ser realizado po r meio adequado. O FIND não tem esse
propósito, e seus recursos devem ser usados com as
finalidades previstas no art. 2g da citada lei. Incluir
obras públicas como beneficiárias do Fundo estaria em
desacordo com seus objetivos. Melhor seria que fossem
aumentadas as dotações correspondentes nas Leis
Orçamentárias futuras. Ou seja. achamos que mais adequado é
manter o Fundo destinando recursos unicamente para os fins
que justificaram sua constituição e fazer com que outras
demandas sejam satisfeitas por meio de outros instrumentos.
Dessa forma, acreditamos que o gasto público será feito com
mais transparência, sendo mais compreensível para quem
desejar obter informações sobre o assunto.
A Emenda ng 8 propõe que a instituição dos novos programas
a serem financiados pelo Fundo seja feita por meio de lei.
Não concordamos com o teor de tal emenda. A instituição de
programas governamentais não se encontra no rol das matérias
Que têm que ser disciplinadas por meio de lei e constitui
orerrogativa do Poder Executivo.
A Emenda ng 9 visa a concecer ao Grupo Coordenador do Fundo

a possibilidade de aprovar a concessão de financiamento para
projeto que traduza situação excepcional e que tenha sido
encaminhado pelo Governador do Estado.
Concordamos com o autor da emenda que as excepcional idades
constituem problema de solução complexa, uma vez Que, apesar
de todos desejarmos dar determinado encaminhamento para a
questão, a norma que rege o assunto prevê solução diversa.
Entendemos, contudo, que o fato mencionado, ainda que o
projeto tenha sido encaminhado pelo Governador do Estado,
não autoriza a concessão de poderes indeterminados ao Grupo
Coordenador. Existem procedimentos já definidos, nos quais
se requer a aprovação do Conselho de Industrialização do
Estado de Minas Gerais - COIND - para que seja concedido
financiamento. Não havendo tal chancela, não há por que dar
essa autorização ao Grupo. Estando adstritos às normas.
garantimos maior transparência dos atos públicos. Não sendo
adequadas as condições requeridas para a concessão de
financiamento, melhor é que as modifiquemos. Ademais,
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destaque-se q ue, caso a exce pcionalidade justifique medida
extrema, pode o Governo adotar outro meio que não a
concessão de f inanciamento por meio do Fundo para solucionar
a Questão.
Apresentamos, ainda, a Emenda flQ 10, que acrescenta a
alínea f' ao inciso 1 do art. 11 da Proposição de Lei nç
13.07, de 27/6/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de
Indústrias Estratégicas - FUNDIEST - e dá outras
providências. Por meio dessa emenda, pretendemos que seja
incluída no Grupo Coordenador do Fundo a Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -,. que
desempenha importante papel na atração de empresas
estratégicas para o Estado e que, apesar desse fato, se
encontrava excluída do referido Grupo.

Conclusão
Em face ao exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ns

5. 7, 8 e 9; pela aprovação aas Emendas rigs 3. 4 e 6 e pela
apresentação da Emenda nQ 10. a seguir transcrita.

EMENDA NQ 10
Acrescente-se onde convier:
'Art. .... - Fica acrescentada ao inciso 1 do art. 11 da

Proposição de Lei nQ 13.071, de 27/6/96, a seguinte alínea:
Art. 11 - ............

f) Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -
CDI-MG.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.

Miguel Martini, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Geraldo Rezende - Romeu
Queiroz.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 469/95

Comissão de Fiscalização Fnanceira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em ep igrafe, de autoria do Deputado José
Bonifácio, estabelece incentivos para a exoneração
voluntária de servidores públicos estaduais e dá outras
providências.
Preliminarmente foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
A seguir, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que deixou de apreciá-la no prazo
regimental.
Na discussão em lp turno, no Plenário, foi apresentado o
Substitutivo nQ 1. Retornando à Comissão de Administração
Pública para exame do mérito, foi o projeto aprovado na
forma do Substitutivo nQ 2, apresentado por essa Comissão.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de ser

examinado no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, § l Q. do Regimento Interno,

apresentamos em anexo a redação do vencido, que integra este
parecer.

Fundamentação
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A proposição em tela objetiva, por meio ao incentivo a
exoneração voluntária de servidores públicos estaduais.
reduzir o montante dispendido pelo Estado com despesas de
pessoal
Segundo cados extraídos do Balanço Geral do Estado do
exercido de 1995, temos que as despesas com pessoal
atingiram, no citado exercido, 78.58% das receitas
correntes liquidas do Estado. Em 1996, conforme dados da
Secretaria da Fazenda, até o mês de abril as despesas com
pessoal representam 81.49% da receita corrente liquida.
A Lei Complementar ng 82. de 27/3/95. que regulamenta o
art. 169 da Constituição Federal, estabelece que a despesa
com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados. co
Distrito Federal e dos municipios não poderá exceder a 60%
das receitas correntes liquidas, deduzidos os valores das
transferências por participações constitucionais e legais
dOS municípios na arrecadação de tributos de competência dos
Estados. Essa lei concede prazo de três anos para se atingir
esse limite, reduzindo-se o percentual que exceda os 60% à

razão de 1/3 ao ano.
Vemos que o poder público carece de mecanismos eficazes
para ajustar a máquina estatal ao preceito contido na norma
referida. O incentivo ao desligamento voluntário do servidor
é um instrumento que propiciará ao Estado a oportunidade de
realizar tal ajuste, sem tocar nas garantias relativas á
estabilidade e á irredutibilidade de vencimentos dos
servidores públicos.
A titulo de exemplo, em 1995 o Banco do Brasil S.A. aplicou
um programa ce demissão voluntária. Houve a adesão de 14 mil
funcionários, que representavam 10% dos empregados. O Banco,
que gastou R$400.000.000.00 com o programa, conseguiu
economizar R$600.000.000,00 com salários no ano.
Segundo o Secretário de Administração, Cláudio Mourão, o
Governo espera gastar R$100.000.000,00 com o desligamento de
15 mil servidores. A economia mensal será de R$8.000.000.00.
o que representa cerca de R$100.000.000,00 por ano.
Atualmente, a folha de pagamento mensal gira em torno de
R$350.000.000.00. Assim, a economia será de 2.28% da folna.
No âmbito financeiro-orçamentário. o programa de demissão
voluntária trará economia aos cofres públicos, pela
diminuição das despesas com pessoal. No que tange aos
recursos necessários para bancar o programa. o Poder
Legislativo aprovou este ano projeto autorizando o Executivo
a tomar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no valor
de R$400.000.000.00, destinado ao pagamento das indenizações
do programa de demissão voluntária, como também ao ajuste
fiscal, ao saneamento financeiro do Estado e ao pagamento de
débitos em atraso. Ou seja, os recursos a serem aplicados no
pagamento aos servidores exonerados voluntariamente já estão
assegurados.
Vale ressaltar que o Voto ng 162/95 do Conselho Monetário
Nacional, que institui o Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, estabelece a linha de
crédito a ser operada pela Caixa Econômica Federal no
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financiamento oe programas de ajuste do quadro de pessoal.
Determina, ainda, que os recursos serão liberados à medida
que sejam cumpridas as metas físicas de redução de quadro
acordadas no contrato.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 469/95, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - João Leite, relator - Clêuber

Carneiro - Alencar da Silveira Júnior - Glycon Terra Pinto -
Romeu Queiroz.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI Ng 469/95

Institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV - no
âmbito da administração direta do Poder Executivo e ce suas
autarquias e fundações públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica instituído, no âmbito da administração
direta do Poder Executivo e das autarquias e fundações
públicas, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV -, nos
termos e condições previstas nesta lei.
Art. 2g - Poderá requerer sua inscrição junto ao PDV o
servidor público estadual estável ou não estável ocupante de
cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública do
Poder Executivo do Estado, inclusive os servidores
absorvidos pela Lei ng 10.470, de 15 de abril de 1991.

l Q - O disposto neste artigo não se aplica:
1 - ao servidor integrante dos seguintes quadros, carreiras

ou classes de cargos:
a) Magistério;
b) Policias Civil e Militar;
c) Defensoria Pública:
d) Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral da

Fazenda Estadual
II - aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e Fiscais de

Tributos Estaduais;
III - ao guarda penitenciário, instrutor técnico

penitenciário, assistente penitenciário, oficial instrutor
penitenciário e monitor penitenciário;
IV - ao oficial de estabelecimento carcerário, auxiliar de

estabelecimento carcerário e analista de estabelecimento
carcerário:

V - aos servidores sob regime de contrato temporário na
forma da lei.

2g - Os servidores do Quadro do Magistério poderão ser.
obedecidas as exigências desta lei, incluídos no PDV, nos
casos e situações especificamente definidos no regulamento.
Art. 3Q - E vedada a inclusão no PDV de servidor que:

- estiver em acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função
pública;
II - estiver respondendo a processo administrativo

disci p linar, a sindicância ou for réu em ação popular ouCivil pública.
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III - contar com tempo de serviço suficiente para requerer

aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou
proporcionais;
Art. 4g - Pode ser incluído no PDV o servidor que:
1 - estiver obrigado a ressarcir ou devolver dinheiro aos

cofres públicos;
II - possuir débito junto ao IPSEMG:
III - tiver obtido poisa de estudo com ónus para os cofres

pú p licos e ainda esteja obrigado a presta' , serviço, na forma
do art. 77 ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de Minas Gerais e da legislação em vigor.
Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, o
servidor deverá efetuar previamente a quitação dos valores
devidos, juntando ao requerimento documento que comprove a
mencionada quitação.
Art. 5g - Em caso de acumulação licita de cargo, função ou

emprego público, o servidor poderá requerer sua inclusão no
PDV. em um ou mais cargos ou função exercidos.
Parágrafo único - Caso tenha sido requerida a inclusão em
mais de um cargo ou função, os reciuerimentos serão
processados e analisados em separado, não se estabelecendo
vinculo entre cada uma das indenizações auferidas.
Art. 6g - O servidor em gozo de licença pode requerer sua
inclusão no PDV.

lg - Requerida a inclusão, fica imediatamente revogada a
licença concedida ao servidor.

- Estando a servidora em gozo da licença prevista no
art. 7g, inciso XVIII, da Constituição Federal, o prazo a
ela correspondente será computado para fins de cálculo das
parcelas indenizatôrias.
Art. 7Q -O servidor que tiver deferida sua inclusão no PDV
fará jus á compensação indenizatória nos seguintes termos:

- indenização por ano de exercício prestado ao Estado de
Minas Gerais:
II - pagamento de férias vencidas e não gozadas no

exercício de 1996, acrescidas da parcela prevista no art.
7g. inciso XVII. da Constituição Federal;
III - pagamento de férias-prêmio não gozadas nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente à Emenda á
Constituição ng 18/95;
IV - pagamento do valor equivalente á gratificação

natalina, proporcionalmente ao número de meses decorridos
desde o inicio do ano até a data da exoneração;
V - acesso aos serviços ae assistência médica do IPSEMG,
extensivos aos dependentes. Dele periodO de 1 (um) ano,
respeitadas as condições da legislação especifica, ficando o
pagamento das contribuições previdenciàrias a cargo do
Estado de Minas Gerais, em sua totalidade:
VI - assistência e treinamento proporcionado pelo Estado ou
por entidade conveniada, de modo a preparar o exonerado para
o reingresso no mercado de trabalho ou para o seu
estabelecimento por conta própria.

1Q - Para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 150% (cento e
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cinquenta por- cento) cio vencimento mensal do cargo público
ou função pública de que for titular acrescido das vantagens
pessoais e daquelas inerentes ao cargo ou função, excetuadas
as verbas de caráter precário, multiplicado pelo número de
anos de serviço público prestado ao Estado de Minas Gerais.

- Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 125%
(cento e vinte e cinco por cento) do vencimento mensal do
cargo público ou função pública de que seja titular
acrescido das vantagens pessoais e daquelas inerentes ao
cargo ou função, excetuadas as verbas de caráter precário,
multiplicado pelo número de anos de serviço público prestado
ao Estado de Minas Gerais.

3 - Para os servidores apostilados, a base de cálculo da
indenização de que trata o inciso 1 deste artigo será o
valor da remuneração do cargo ou função em que se apostilou.

4g - Fica assegurada aos servidores que contarem, à data
do pedido de inclusão no PDV, tempo suficiente para
apostilamerrto, quando do cálculo da indenização de que trata
o inciso 1, a utilização, como base ce cálculo, da
remuneração do cargo de apostila.

5 - Em se tratando de apostilamento proporcional, a base
de cálculo da indenização deverá observar a regra
estabelecida no parágrafo único do art. lg da Lei ng 9.532.
de dezembro de 1987.

6Q - Para efeito de fixação da indenização de q ue trata o
inciso 1 deste artigo, observar-se-á, como limite para o
valor da base de cálculo, o valor da remuneração de
Secretário de Estado, na forma do art. 2g da Resolução ng
5.166, de 22 de dezembro de 1995, da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.
< 7g - Equipara-se, para os fins do inciso 1, ao ano
integral a fração igual ou superior a 6 (seis) meses de
efetivo exercício no serviço público prestado ao Estado de
Minas Gerais.
Art. 8g - O prazo para requerimento de inclusão no PDV é de
20 (vinte) dias, renovável, a critério do Governador do
Estado, por até igual período, e contado a partir da data da
regulamentação desta lei.
Art. 9Q - O req uerimento será protocolado pelo interessado.

na Secretaria ce Estado de Recursos Humanos e Administração
e nas agências do Banco do Estado de Minas Gerais S.A.
BEMGE -, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. -
CREDIREAL - ou do Banco do Brasil S.A., ou enviado pelo
correio, devidamente protocolado, por intermédio das
agências conven i adas.
Parágrafo único - Se o servidor estiver no exterior e se
interessar pela inclusão no POV, deverá constituir
procurador por instrumento com firma reconhecida, ou por
procuração consular, com poderes especiais para representá-
lo. assinando o requerimento de exoneração e qualquer
documento que se fizer necessário, bem como para firmar
compromisso, receber e dar quitação.
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Art. 10 - Os requerimentos para a inclusão no PDV serão
analisados por comissão especial de 6 (seis) membros,
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, por resolução, que contará com a participação
obrigatória de um representante do SINDIPUBLICOS, q ue deverá
ser indicado ao Secretário pelo órgão sindical num prazo
máximo de 48 horas após a regulamentação desta lei, findo o
qual ficará o Secretário iivre para nomear um reDresentante
dos funcionários para a comissão de que trata este artigo, a
qual emitirá seu parecer no prazo de 15 (quinze) dias
contados da data do recebimento dos autos.
Art. 11 - A decisão fina' em relação aos requerimentos dos
servidores da administração direta será dada pelo Secretário
ae Estado de Recursos Humanos e Administração e, no caso de
autarquias e fundações. pelos seus dirigentes respectivos.
"ad referendum" do Secretário de Estado de Recursos Humanos
e Administração, decisão que será publicada no prazo de 15
(quinze) dias contados da data do recebimento dos autos.
Parágrafo único - A decisão sobre o deferimento ou não do

pedido do servidor de adesão ao PDV é de caráter
irrecor r ivei e discricionário.
Art. 12 - No deferimento ou não ao pedido do servidor serão

observados:
- a garantia de que a execução das atividades e serviços

públicos de cada área não serão afetados;
II - a possibilidade jurídica do pedido;
III- a existência de recursos financeiros disponíveis.
Parágrafo único - O servidor deve aguardar em exercício a
decisão sobre sua inclusão ou não no PDV, na forma de seu
requerimento.
Art. 13 - O prazo para o pagamento do valor apurado da
indenização de que trata esta lei será estabelecido em
regulamento. de acordo com os critérios de desembolso
definidos pelo Tesouro Nacional e pela Caixa Econômica
Federal.
Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão
alimentícia em folha, o Estado depositará em juizo o
respectivo valor, observada a proporcionalidade entre a
pensão e a remuneração mensal.
Art. 14 - O cargo efetivo ou a função pública vagos em
decorrência de exoneração do servidor nos termos desta lei
extinguem-se automaticamente.
Parágrafo único - Os cargos extintos na forma deste artigo
não serão recriados no prazo de 2 (cois) anos, nem
terceirizadas. pelo mesmo prazo, as funções e as atribuições
a eles cominadas.
Art. 15 - O servidor beneficiado pelo PDV que retornar ao
serviço público estadual para exercício de cargo, emprego ou
função de natureza permanente não poderá computar o tempo de
serviço indenizado na forma desta lei, para fins de
recebimento de adicionais.
Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o montante de R$210.000.000.00 (duzentos e dez
milhões de reais), a ser aplicado em programa de
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des l igamento voluntário, nos termos do contrato de abertura
de crédito a ser firmado com a Caixa Econômica Federal, na
forma prevista no Voto ng 162. do Conselho Monetário
Nacional, ficando autorizada aos Poderes Legislativo e
Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público a
utilização de recursos previstos neste artigo, caso venham a
instituir programa de incentivo ao desligamento de seus
servidores.
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de até 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 647/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
647/96 autoriza a Companhia Energética ce Minas Gerais -
CEMIG - e a Minas Gerais Participações S.A. - MGI - a
alienarem a totalidade das ações da Companhia de Gás de
Minas Gerais - GÂSMIG.
Aprovada no ip turno com as Emendas ngs 1 a 4, tendo sido a
Emenda flQ 3 aprovada na forma da Subemenda ng 1, retorna
agora a proposição a esta Comissão para que sejam elaborados
o parecer de 2Q turno e a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O gás natural é hoje uma das mais relevantes fontes
energéticas. Possibilita ás empresas que o utilizam grande
redução nos custos de produção. Não bastasse esse aspecto.
salientamos que se trata de fonte energética menos poluente
do que a maior parte das opções disponiveis.
Tais fatos explicam a intensa disputa que vimos observando

no Brasil pelo acesso ás escassas fontes de gás natural.
Minas Gerais, portanto, deve aumentar seus investimentos no
intuito de permitir que as diversas regiões do Estado possam
ter acesso a esse produto o mais rápido possivel, pois já é
o gás natural importante fator de competitividade para as
empresas.
Em nosso entender, o Governo Estadual vem desempenhando

adequadamente seu papel na distribuição do produto. Deve-se
perceber, todavia, que o setor tende a crescer bastante, o
que vai exigir investimentos muito maiores.
Segundo estudos elaborados pela CEMIG, os investimentos a
serem realizados deverão evoluir de US$7.600.000,00, valor
previsto para este ano, para algo entre US$250.000.000,00 e
US$800.000.000,00.
A partir dessa perspectiva é que devemos visualizar a
necessidade de que o capital público seja Substituido pelo
capital privado, pois duas situações alternativas, ambas
desinteressantes para o Estado, podem surgir: uma delas
envolve o aumento da demanda por gás natural sem que o
Estado possa supri-]o. A conseqüência desse fato é a perda
de competitividade das empresas que do jroduto necessitarem
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e o desestímulo para que novas empresas aqui se instalem. O
outro cenário que podemos imaginar é que o Estado opte pela
realização de grandes investimentos no setor de gás natural,
suprindo a crescente demanda pelo produto. Nesse caso,
entendemos que deverão faltar recursos em outras áreas, como
na área social, em face da escassez de recursos existente no
momento. As carências sociais, todos concordamos, têm que
ser soucionadas o mais breve possivel Á segunda
alternativa, portanto, não é também a que achamos ser a mais
adequada.
A alienação das ações passa a ser, dessa forma, a solução
para a questão cio gás natural no Estado. Solução, aliás, que
vem sendo preconizada pelos Governos Federal e Estadual, com
amplo apoio da população, que, através do voto, tem
manifestado sua opção por medidas que possibilitem um
aumento nos investimentos realizados nas áreas sociais.
A alienação das ações da GASMIG deve ocasionar um
incremento nos investimentos em instalações e equipamentos,
com consequente elevação da capacidade de distribuição
existente no Estado. Destacamos, finalmente, que, estando a
distri puição de gás a cargo de empresas com tradição nesse
setor, poderá o consumidor usufruir de uma rede d
distribuição sempre atualizada tecnologicamente.
No que se refere às modificações efetuadas no lg turno,

entendemos que aprimoram a proposição em exame.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 647/96, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 4 de julho de 1996-
Miguel Martini. Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - ..oão Leite.
Redação do Vencido no lg Turnos

PROJETO DE LEI No 647/96
* - Á redação Co vencioo no 1Q tu r nO co Projeto Ce Lei flg

647/96 é idêntica à recação final ao referido projeto,
publicada nesta edição.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 813/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela. de autoria do Governador do
Estado, institui contribuição para complementar o custeio
das aposentadorias do servidor público estadual.
No lg turno, foi o projeto discutido e aprovado na forma do
Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
Administração Pública, com a Emenda flQ 3, apresentada pela
Comissão de Saúde e Ação Social
Retorna, agora, a esta Comissão a fim ae ser examinado no

2g turno.
Nos termos do art. 196, f l. do Regimento Interno,

apresentamos em anexo a redação do vencido, que integra este
parecer.

Fundamentação
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A matéria prevê a criação ae uma nova contribuição
destinada a complementar o custeio das aposentadorias de
servidores civis e militares e de fundações e autarquias do
Poder Executivo.
A contribuição incidirá sobre a remuneração mensal dos
servidores públicos civis e militares e, apesar de trazer
uma perda pecuniária, pelo desconto de 3.5% sobre seus
vencimentos, traz uma nova alternativa de receita para o
Estado, garantindo os direitos dos atuais e dos futuros
aposentados.
Vale ressaltar que a receita auferida com essa contribJição
será destinada a atender despesascom pessoal, o que reforça
o intuito do Estado em atender à Lei Complementar ng 82, de
27/3/95, que regulamenta o art. 169 da Constituição Federal,
estabelecendo que a despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não
poderá exceder a 60% das receitas correntes líquidas,
deduzidos os valores das transferências por participações,
constitucionais e legais, dos municípios na arrecadação de
tributos de competência dos Estados.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 813/96 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Glycon Terra Pinto - Romeu Que i roz - Alencar da Silveira
Júnior.

Redação do Vencido no lQ Turno'
PROJETO DE LEI NQ 813/96

* - A redação do vencido no lQ Turno do Projeto de Lei n
813/96 é idêntica à redação final do referido projeto,
publicada nesta edição.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 834/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
834/96 altera a Lei flQ 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo
de Incentivo á Industrialização - FIND -. acrescenta-lhe
novos dispositivos e dá outras providências.
Aprovada no lQ turno, retorna a proposição a esta Comissão
a fim de que seja elaborado o parecer para o 2Q turno e a
redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O FINO é um instrumento financeiro que vem sendo muito útil
à política de atração e expansão de empresas empreendida
pelo Governo Estadual.
Todavia, recomendam as circunstâncias atuais que sejam
feitas modificações na lei que o instituiu, a fim de que.
com os aperfeiçoamentos, o Governo possa fazer uso de seus
recursos ae maneira mais eficaz. Trata-se de lhe conferir
maior flexibilidade, nos termos da exposição de motivos que
acompanha a mensagem ao Governador ao Estado.
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Essa flexibilidade é, em nosso ver, necessária, já que tem
sido árdua a disputa por investimentos. Manifestamo-nos,
portanto, a favor de se dar ao Fundo a forma que o Governo
propõe, expressando, dessa forma, a concordância com os
esforços que vêm sendo realizados e a satisfação com os
resultados já obtidos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 834/96 no 2g turno, na forma ao vencido no 1 Q turno.
Sala das Comissões. 3 de julho de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Geraldo Rezende. relator -
José Braga - Aiton Vela.

Redação do Vencido no lg Turnos
PROJETO DE LEI No 834/96

* - A redação do vencido no lo turno do Projeto de Lei ng
834/96 é idêntica à redação final do referido projeto.
publicada nesta edição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 647/96

Comissão ao Redação
O Projeto de ei nQ 647/96, ao Governador, ao Estado, que
autoriza a alienação aas ações da Companhia de Gás de Minas
Gerais - GASMIG -, foi aprovado no 2ç turno, na forma do
vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 647/96
Autoriza a alienação das ações da Companhia de Gás de Minas

Gerais - GASMIG.
A Assembléia Legislat 4 va Co Estado óe Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam a Companhia Energética de Minas Gerais -

CEMIG - e a empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI -
autorizadas a alienar a totalidade das ações que possuem no
capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG.

1 Q - Fica assegurada aos empregados das empresas
acionistas e á Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a
preferência para a aquisição de 10% ( dez por cento ) do
capital social da GASMIG.

2 - Excluem-se da alienação de que trata este artigo as
ações Que asseguram a participação majoritária ca CEMIG e da
MGI no capital votante da GÂSMIG.
Art. 2g - A transferência da concessão dos serviços de gás
canalizado ou do controle societário da concessionária
aepenae de anuência prévia e expressa do Poder concederite.

lg - A anuência do Poder concedente condiciona-se à
comprovação da capacidade técnica, da idoneidade financeira
e da regularidade juridica e fiscal do pretendente.

2g - Pela anuência, o Poder concedente poderá
estabelecer, sobre o valor da transação, um percentual. que
constituirá receita do Tesouro do Estado.
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- O cescumprimento do disposto no caput" oeste artigo
implica a caducidade da concessão, nos termos co art. 27 da
Lei Federal nQ 8.987. de 13 de fevereiro de 1995.
Art. 3 - Será permitida a participação acionária da
Petrobrãs Distribuidora S.A. no capital social da GÂSMIG, em
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento). antes de
efetivada a alienação de que trata o art. lQ desta lei.
Parágrafo único - A participação prevista no caput deste
artigo poderá ser feita por meio da alienação direta de
ações de titularidade da CEMIG ou por cessão gratuita do
direito de subscrição em aumento de capital.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 808/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 808/96. de autoria do Governador do
Estado, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado de Minas Gerais para o exercício de 1997, foi
aprovado em turno único, com as Emendas ns 2. 10, 27. 28.
29. 30 e 31 e com as subemendas que receberam o flQ 1 ás
Emendas ns 1, 7, 11, 13, 17 e 25.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 808/96
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e ce
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1997.
.4 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. 1 Q - Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto
no art. 155 da Constituição do Estado, as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 1997, que
compreendem:

- as diretrizes gerais para a administração pública
estadual
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as ações dos Poderes Legislativo, Judiciário e

Executivo, do Ministério Público e co Tribunal de Contas;
IV - as disposições sobre alterações da legislação

tributária e tributário-administrativa:
V - a política de aplicação das agências financeiras

oficiais;
VI - as disposições sobre a administração da divida e as

operações de crédito;
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VII - as disposições finais.
Capitulo II

Das Diretrizes Gerais para a Administração Pública Estadual
Art. 2g - Constituem diretrizes gerais para a administração

pública estadual
- gerar superávit primário com receita corrente ordinária

suficiente para atender ao serviço da divida, de forma a
a l cançar o eau ili b ri o operacional no exercício de 1997;
II - dar precedência, na alocação de recursos no orçamento
para 1997, no âmbito do Poder Executivo, aos Programas
Estruturantes e Prioritários, detalhados no Plano Plurianual
de Ação Governamental e no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado. respeitado o equilibrio operacional a que se
refere o inciso anterior.

Capi:ulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 3 - A lei orçamentária para o exercício de 1997. Que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada
conforme as diretrizes, metas e prioridaaes estabelecidas no
Plano Plurianual de Ação Governamental e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 4Q - Os valores de receitas e despesas contidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão
expressos em pr eços correntes, observado o disposto no art.
16 desta lei.
Parágrafo único - Na projeção de despesas e estimativa de
receita, a lei orçamentária anual não conterá fator de
correção decorrente de variação inflacionária.
Art. 5Q - Os critérios utilizados para a estimativa das
receitas do Orçamento Fiscal serão explicitados na mensagem
oue encaminhar à Assembléia Legislativa o projeto de lei
orçamentária.
Art. 6g - As propostas parciais do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, para
fins ce elaboração do projeto orçamentàrio, serão enviadas à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até
o dia 12 de agosto de 1996.
Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o
'caput deste artigo serão elaboradas segunco preços
correntes ae 1996. observado o disposto no art. 16 desta
lei.
Art. 7g - As emendas ao projeto de lei orçamentária com
indicação oe recursos provenientes de anulação de dotação.
sem prejuízo do disposto no art. 160, inciso III, 'b', da
Constituição do Estado, não poderão incidir sobre:

- dotações com recursos vinculados;
II - cotações referentes a contrapartida obrigatória do

Tesouro Estadual a recursos transferidos ao Estado;
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III - dotações referentes a obras Previstas no Orçamento
vigente ou nos anteriores, ca administração direta ou
indireta, e não concluídas.
Art. BQ - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento dos órgãos da adm i nistração direta:
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas:
III os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 9g - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos

quadros exigidos pela legislação em vigor:
1 - quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e

das fundações públicas, das empresas subvencionadas e dos
fundos estaduais:

II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as
transferências i ntragovernamentais e os aportes de capital a
empresas subvencionadas;
111 - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na

manutenção e no desenvolvimento do ensino, para fins do
disposto no art. 201 da Constituição do Estado;
IV - demonstrativo dos recursos a serem a p licados em

programas de saúde, para fins do disposto no parágrafo único
do art. 158 da Constituição do Estado:
V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo

e no fomento à pesquisa, para fins ao disposto na Emenda à
Constituição flQ 17, de 20 de dezembro de 1995;
VI - demonstrativo regionalizaco do montante e da natureza
dos investimentos em Obras previstos para 1997. com
es pecificação por município, exceção feita para o Poder
Judiciário, que apresentará demonstrativo por região do
Estado;

VII - demonstrativo do serviço da divida para 1997,
identificada a natureza da divida e discriminados o
principal e os acessórios;
VIII - demonstrativo das obras a serem realizadas com
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual,
especificando-se a origem e o montante dos recursos;
IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente

ordinária do Estado desdobrada em categorias econômicas,
subcategorias econômicas, fontes, rubricas, alíneas e
subal ineas;
X - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Iritermunicipal e de
Comunicação - ICMS - por segmentos econômicos.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso IV.
consideram-se programas de saúde aqueles a serem
implementados com dotações orçamentárias consignadas aos
órgãos e às entidades do Sistema único de Saúde.
Art. 10 - O projeto de le i orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito sobre receita e
despesa decorrente de isenção, anistia, remissão, subsidio e
beneficio de natureza financeira, tributária e crediticia.
Art. li - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no
projeto de lei orçamentária os funoos estaduais cujos
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projetos ae lei estejam em tramitação na Assembléia
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1996.
Art. 12 - Na programação de investimento em obra das
administrações públicas direta eindireta, considerado o
imperativo do ajuste fiscal, será observado o seguinte:
1 - os projetos já iniciados terão prioridade sobre Os

novos;
II - os novos projetos serão programados se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e
financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a

projetos já iniciados, em execução ou paralisados.
Art. 13 - E vedada a destinação de subvenção económica a
empresa que programar cobertura ce despesas de investimento
com recursos prõprios, quando o respectivo custeio for de
responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

- Excetuam-se ao disposto neste artigo os recursos
provenientes de convênio cujo objetivo especifico seja a
cobertura de despesa de investimento.

2g - O disposto neste artigo não se aplica a situação
excepcional devidamente justificada pela entidade
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira e com aprovação do Governador do

Estado.
Art. 14 - E obrigatória a consignação de recursos para a

composição da contrapartida de empréstimo externo contratado
junto a organismo internacional e para o pagamento de sinal,
amortização, juros e outros encargos, observados os
cronogramas financeiros das respectivas operações.
Art. 15 - Serão incluídas no projeto de lei orçamentária as
propostas de natureza orçamentária priorizadas nas
audiências públicas regionais promovidas pelos três Poderes
do Estado no exercício de 1995, observadas as disposições
desta lei, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e
do Plano Plurianual de Ação Governamental, as quais serão

adap tadas, no que for necessário, ás politicas estabelecidas
para cada área do Governo.
i - Os recursos previstos na lei orçamentária para

atendimento a propostas priorizadas nas audiências públicas
regionais não serão inferiores a R$38.000.000.00 (trinta e
oito milhões de reais).

2g - As propostas a que se refere este artigo serão
identificadas no demonstrativo de que trata o inciso VI do

art. 9Q desta lei.
Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal
Art. 16 - As des pesas, oar'a o exercicio de 1997, dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
realizadas à conta do Tesouro Estadual, serão fixadas nos
seguintes montantes definidos pela Comissão de
Compatibilização e Acompanhamento Orçamentário:

- para a Assembléia Legislativa: RS205.000.000,00
(duzentos e cinco milhões de reais) para as despesas de
pessoal e R$54.791.378.00 (cinqüenta e quatro milhões
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setecentos e noventa e um mil trezentos e setenta e oito
reais) para as demais despesas correntes e para as despesas
de capital;
11 - para o Tribuna de Contas: R$81.500.000.00 (oitenta e
um milhões e Quinhentos mil reais) para as desesas oe
pessoal e R$9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil
reais) para as demais despesas correntes e para as despesas
de capital;
111 - para o Tribunal de Justiça: R$365.867.643,00
(trezentos e sessenta e cinco milhões oitocentos e sessenta
e sete mil seiscentos e quarenta e três reais) para as
despesas de pessoal e R$42.131.000,00 (quarenta e dois
milhões cento e trinta e um mil reais) para as demais
despesas correntes e para as despesas de capital
IV - para o Tribunal de Alçada: R$34.000.000,00 (trinta e

quatro milhões de reais) para as despesas de pessoal e
R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais)
para as demais despesas correntes e para as despesas de
capital
V - para o Tribunal de Justiça Militar: R$6.300.000.00
(seis milhões e trezentos mil reais) para as despesas de
pessoal e R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para as
demais despesas correntes e para as despesas de capital
VI - para o Ministério Público: R$130.000.000,00 (cento e
trinta milhões de reais) para as despesas de pessoal e
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para as demais
despesas correntes e para as des pesas de capital.
Parágrafo único - As despesas, para o exercicio de 1997,

dos órgãos e das entidades do Poder Executivo que integram o
Orçamento Fiscal, realizadas à conta do Tesouro Estadual,
não poderão exceder o montante definido para 1996 pela Junta
de Programação Orçamentária e Financeira.
Art. 17 - As despesas com pessoal e encargos
previdenciãrios serão fixadas respeitando-se as disposições
do art. 169 da Constituição da República e da Lei
Complementar Federal np 82. de 27 de março de 1995.
Art. 18 - A celebração de convênios para a concessão de
subvenção social e auxilio para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, na forma do
disposto nas Leis np 11.815. de 24 de janeiro de 1995. e n
11.822, de 15 de maio de 1995, ressalvando-se os convênios e
os contratos firmados com cooperativas ou associações
comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal
ou estadual, observadas as exigências da legislação em
vigor, e está condicionada à comprovação das prestações de
contas referentes aos recursos de que trata este artigo.

1 - E vedada a destinação de recursos de qualquer
espécie para sindicatos de servidores públicos, associações
ou clubes de servidores públicos ou entidades congêneres,
excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto
ce autorização legal e as destinadas a creches e escolas de
atendimento pré-escolar.
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f 2Q - As normas de administração e prestação de contas de
convênio serão estabelecidas em decreto de controle interno
da administração estadual baixado pelo Poder Executivo.

3 - E vedada a celebração de convênio com entidade
constante no Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas

Gerais.
Art. 19 - A transferência de recursos para municipiO, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere.
ressalvada aquela destinada a atender caso de calamidade
pública, fica condicionada á comprovação, por parte do
município beneficiado, de:

- regular e eficaz aplicação, no ano de 1995, do
percentual minimo pr'evisto na Const i tuição da República para
a manutenção e o desenvolvimento do ensino;
II - regular prestação de contas relativa a convênio em

execução ou já executado:
III - instituição e arrecadação da totalidade dos tributos

de sua competência, previstos na Constituição da República;
IV - adimplência com as empresas concessionárias dos

serviços públicos estaduais e com o sistema financeiro
estadual
V - inexistência de débito junto á Previdência Social.

- A transferência de que trata o 'caput' deste artigo
deverá ter finalidade especifica e estará condicionada ao
oferecimento de contrapartida, pela Prefeitura beneficiada,
não inferior a:
1 - 20% (vinte por cento), para os municípios pertencentes

às Regiões Administrativas do Norte de Minas, do vale do
Jequitint'iOflha, ao vale do Mucuri e do vale do Rio Doce;
II - 30% (trinta por cento), para os municípios

pertencentes às demais Regiões Administrativas do Estado.
2o - A exigência de contrapartida fixada no g' 1Q deste

artigo não se aplica às transferências destinadas
cobertura de gastos com ensino fundamental, com saúae e com

as ações realizadas nas áreas identificadas como

prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.
3g - Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos

valores da contrapartida mencionada nolg deste artigo, as
desDesas com pessoal e os custos de recursos materiais

efet i vamente utilizados na execução do convênio, conforme
dispuSer o respectivo projeto.

4Q - Os municipiOs cuja Quota do Fundo de Participação
dos Municípios seja superior á arrecadação do ICMS
verificada no mês imediatamente anterior ficam dispensados
da condição mencionada no f lQ deste artigo.

50 - E vedada a transferência de recursos a município
constante no Cadastro de Inadimplentes do Estado de Minas

Gerais.
Art. 20 - Não poderão ser incluídas nos orçamentas despesas
classificadas como Investimentos em Regime de Execução
Especial, ressalvadas as decorrentes de calamidade pública.

na forma do disposto no art. 161, 3g, da Constituição do

Estado, e os recursos destinados ao fomento e ao amparo á
pesquisa cientifica e tecnológica.
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Art. 21 - A programação de gastos para 1997 dos recursos
oiretarnente arrecadados, bem corno dos demais recursos
vinculados, dos órgãos e das entidades do Poder Executivo
Que integram o Orçamento Fiscal, deverá ser submetida,
previamente à sua inclusão na proposta orçamentária, à Junta
de Programação Orçamentária e Financeira, em prazo por ela
fixado.

Parágrafo único - Para o exercicio de 1997, os órgãos e as
entidades do Poder Executivo que tenham em sua programação
recursos diretamente arrecadados deverão informar,
mensalmente, a Junta de Programação Orçamentária e
Financeira sobre a disponibilidade financeira desses
recursos.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado
Art. 22 - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado será formado pela programação de
investimentos de cada empresa em que o Estado, direta ou
indiretamente, detenha a maioria de capital social com
direito a voto, indicando-se, para cada projeto e atividade,
a natureza das aplicações e a origem dos recursos.

Art. 23 - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros
que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, a natureza e
a programação de investimentos a serem realizados em 1997 e
a composição da participação societária no capital em 30 ae
junho de 1996;
II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento

de Investimento, o resumo das origens dos recursos, da
natureza dos investimentos e a consolidação do programa de
investimentos.
Art. 24 - No Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estaao, constituem fontes de recursos e
investimentos as operações que são, respectivamente. origem
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo
circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei flQ
6.404. ce 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e

des pesas, para cálculo dos recursos provenientes das
operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
recursos.

Art. 25 - As empresas estatais alocarão os recursos
destinados a investimentos, prioritariamente, na
contrapartida de financiamento junto a agências e organismos
nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das Ações dos Poderes Legislativo. Judiciário e Executivo.

do Ministério Público e do Tribunal de Contas
Art. 26 - A definição das ações dos órgãos que compõem os

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério
Público e co Tribunal de Contas, considerados os principios
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de independência e harmonia entre eles, integrará a lei
orçamentária para 1997.

Capitulo v
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-

Administrativa
Art. 27 - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa projetos de lei sobre matér i a tributária e
tributário-administrativa Que objetivem alteração da
legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento.
adequação a mandamentos constitucionais e ajustamentos a
leis complementares federais, resoluções do Senaao Federal
ou decisões judiciais, OS Quais versarão, em especial.
sobre:
1 - o ICMS, visando, principalmente, ao atendimento dos

fins sociais do tributo:
II - o Imposto sobre Transmissãode Propriedade 'Causa

Mortis" e Doação - ITCD -. visanco á a dequação da legislação
estadual aos comandos de lei com p lementar federal ou de
resolução ao Senado Federal
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

- IPVA -, com vistas, principalmente, à revisão da base de
cálculo e das aliquotas, das hipóteses de incidência, não-
incidência e isenção e de mecanismos que visem à
modernização e à agilização de sua cobrança, arrecadação e
fiscalização;
IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar

exeqüivel a sua cobrança;
V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de
suas hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos
respectivos serviços;
VI - a instituição de novos tributos ou a modificação dos
já instituídas, em decorrência de revisão da Constituição
Federal
VII - o aprimoramento do tratamento tributãio simplificado
aplicável á rn-icroempresa, ao microprodutor ural, à empresa
de pequeno porte e ao produtor rural de pequeno porte:
VIII - a revisão da forma de distribuição do ICMS aos
municípios, relativa á parcela de que trata o art. 150. £
lg. II. ca Constituição do Estado, visando ásua adequação á
necessidade de desenvolvimento social e á superação das
desigualdades inter-regionais e municipais;
IX - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e

julgamento aos processos tributário-administrativos, visando
á sua racionalização, simplificação e agilização:
X - a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento
inibitório da prática de infração da legislação tributária;
XI - o aperfeiçoamento aos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando sua maior
justeza, modernização e eficiência.

Capitulo VI
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais
Art. 28 - As instituições financeiras oficiais integrantes
do sistema financeiro estadual atuarão, p rioritariamente. no

o
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apoio crediticio aos programas e projetos do Governc
Estadual

1Q - As agências financeiras oficiais observarão, nos
empréstimos e nos financiamentos Concedidos, as políticas de
redução das desigualdades intra-regionais e inter-regionais
e ae defesa e preservação do meio ambiente, dando prioridade
para o pequeno e o médio produtor rural e para a pequena e a
média empresas.

- Os empréstimos e os financiamentos das agências
financeiras oficiais serão concedidos de forma que, pelo
menos, lhes seja preservado o valor e garantda a
remuneração dos custos de captação.

Capitulo VII
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 29 - A administração da divida pública estadual
interna ou externa terá por objetivo principal a minimização
de custos e a viabilização de fontes alternativas oe
recursos para o Tesouro Estadual
Art. 30 - A captação de recursos, nas modalidades de
operações de crédito, pela administração direta ou por
entidade ca administração indireta, observada a legislação
em vigor, será feita mediante a emissão de títulos da divida
Pública estadual e a contratação de financiamentos.
Art. 31 - Na lei orçamentária para o exercício de 1997, as

despesas Com amortização, juros e demais encargos da dívida
serão fixadas com base nas operações contratadas ou nas
prioridades e nas autorizações concedidas até a data do
encaminhamento do projeto de lei à Assembléia Legislativa.

Capitulo VIII
Disposições Finais

Art. 32 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais
de planejamento e de orçamento, deverá atender, no prazo de
15 (quinze) dias úteis contados da data do recebimento, as
solicitações, encaminhadas pelo P r esidente da Assembléia
Legislativa àquele Poder, de informações e dados,
quantitativos e cualitativos, relativos às categorias de
programação, que justifiquem os valores orçados e evidenciem
a ação do Governo.
Art. 33 - E vedada a destinação de recursos para pagamento.
a qualquer titulo, a servidor da administração direta e
indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica custeados com recursos provenientes de convénio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere, firmado com órgão
ou entidade de direito público ou privado, nacional ou
internacional, pelo órgão ou pela entidade a que pertencer o
servidor ou por aquele em que estiver eventualmente lotado.
Art. 34 - Caso a lei orçamentária não seja sancionada até o
final do exercício de 1996, fica autorizada, até a sua
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no
projeto de lei orçamentãria, à razão de 1/12 (um doze avos)
ao mês.

lg - Caso a receita orçamentária seja insuficiente para
atender à razão fixada no caput deste artigo, as cotas
orçamentárias proporcionais ficarão limitadas á expectativa
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de receita atestada pela comissão a que se refere o art.
155, 2g. da Constituição Estadual.

2g - Considera-se antecipação de crédito á conta da lei
orçamentária a utilização de recursos autorizada no "caput"
deste artigo.

30 - Os eventuais saldos negativos apurados serão
ajustados, após sanção do Governador, mediante abertura de
créditos adicionais, por meio de remanejamento de dotações.
Art. 35 - Os Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário.
bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público farão
publicar no diário oficial do Estado, até o 20Q (vigésimo)
dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade
orçamentária, demonstrativos da despesa mensal com a
remuneração de seus servidores, por cargo ou função,
realizada nos meses do trimestre anterior, evidenciando o
número de servidores e os totais do vencimento, das
vantagens de qualquer espécie e das gratificações pagas por
funções.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo

aplica-se, também, às autarquias, às fundações, às empresas
subvencionadas e ás empresas controladas pelo Estado.
Art. 36 - A lei orçamentária conterá dispositivo
autorizando operações de crédito por antecipação da receita
e para refinanciamento da divida.
Art. 37 - A abertura de créditos suplementares e especiais
será feita por decreto, após autorização legislativa, nos
termos do art. 42 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 38 - As dotações referentes a despesas com publicação
de atos e matérias no diário oficial do Estado serão
consignadas aos órgãos a que estiverem afetas.
Parágrafo único - As des pesas com publicação de atos do

Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria
de Estado da Casa Civil e Comunicação Social.
Art. 39 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o
titulo Reserva de Contingência" serão iguais ou superiores
a 0,5% (zero virgula cinco por cento) da receita
orçamentária total estimada para 1997.
Art. 40 - O projeto de lei que conceda ou amplie beneficio
fiscal ou crediticio e que reduza a receita estimada do
orçamento de 1997 deverá indicar a estimativa da renúncia
fiscal que acarretar, bem como as despesas programadas que
serão anuladas.
Art. 41 - Será incluída no projeto de lei orçamentária
programação de despesas à conta de recursos estimados em
virtude de alteração da legislação tributária decorrente de
projeto que esteja em tramitação ou que venha a ser enviado
à apreciação da Assembléia Legislativa durante a tramitação
da proposta de Orçamento.
Parágrafo único - A programação condicional de que trata
este artigo será identificada à parte do restante do
Orçamento.
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Art. 42 - A lei orçamentária para 1997 deverá prever
recursos para a realização de assentamentos de trabalhadores
rurais sem terra.

Art. 43 - Esta lei entra em vigor na Cata de sua
publicação.

Art. 44 - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.

José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 813/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 813/96, de autoria do Governador do
Estado, que institui Contribuição previdenciárja para
custeio parcial de aposentadoria de servidores públicos e dá
outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma CO
vencido no l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270. i l, Co Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 813/96
Institui Contribuição p revidenciária para custeio parcial
de aposentadoria de servidores públicos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituida contribuição de natureza
compulsória destinada ao custeio parcial dos proventos de
aposentadoria de servidores públicos do Poder Executivo e do
Tribunal de Contas do Estado, nos termos desta lei.
Art. 2 - São sujeitos passivos, para efeito cia cobrança da

contribuição de que trata esta lei

- os servidores civis da administração direta e das
autarquias e das fundações do Poder Executivo:
II - OS servidores militares;
III - os servidores, os Auditores e os Conselheiros do

Tribunal de Contas do Estado;
IV - os servidores inativos, civis e militares, da

administração direta e das autarquias e das fundações do
Poder Executivo;
V - os servidores, os Auditores e os Conselheiros inativos

do Tribunal de Contas cio Estado.
Parágrafo único - Incluem-se no disposto no "caput" deste
artigo os ocupantes de cargos de provimento em comissão e
recrutamento amplo e os detentores de função pública cio
Poder Executivo e cio Tribunal de Contas do Estado, assim
como os designados ou contratados, nos termos dos arts. 10 e
11 da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 3Q - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3,5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria dos
servidores enumerados no art. 2Q desta lei, ai incluidas as
vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.
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- A contribuição será descontada em folha de pagamento
e incidirá sobre os proventos de aposentadoria, sobre a
remuneração mensal bruta e sobre 3 gratificação natalina.
excluídas a parcela de que trata o inciso XVII do art. '?Q da
Constituição Federal e as parcelas indenizatôrias.

- A definição dos meios e da forma como se efetivarão
a cobrança da contribuição e as demais ações administrativas
necessárias ao cumprimento desta lei serão estabelecidas em
regulamento.
Art. 40 - O servidor afastado de suas funções sem ônus para
o Poder Executivo ou para o Tribunal de Contas do Estado
fica obrigado, na hipótese de aposentadoria em cargo de seus
quadros de pessoal, ao recolhimento da contribuição de que
trata esta lei, relativamente ao período em que se tenha
afastado, considerado, como base de cálculo, o valor da
remuneração do cargo efetivo ou da função pública ocupados
na época co afastamento.
Art. 5Q - A	contribuição devida pelos servidores

mencionados no art. 2Q desta lei constituirá reserva
destinada à compensação financeira a aue se refere o 2g do

art. 202 da Constituição Federal
Parágrafo único - Não será devida ao servidor, a qualquer
titulo, a devolução de parcelas de contribuição efetivamente
recolhidas.
Art. 6Q - A receita decorrente da aplicação desta lei fica

vinculada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria
dos servidores por ela abrangidos e à constituição da
reserva técnica a que se refere o caput' do art. 5Q.
Parágrafo único - A contribuição devida pelos servidores a
que se referem os incisos 1 a V do art. 2g destina-se
exclusivamente ao custeio parcial de proventos de
aposentadoria e será consignada em dotações especificas do
orçamento do Estado.
Art. 7Q - O Poder Executivo procederá à realização de
cálculos atuariais pana a fixação da contribuição devida
pelo Estaco e pelos servidores, inclusive para a
constituição da reserva técnica, como subsidio para a
criação de fundo especifico, a ser instituido em lei.
Parágrafo único - Fica mantido o atual sistema de custeio
de aposentadoria até a constituição do fundo de que trata
este artigo.
Art. BQ - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto
de lei relativo à reestruturação do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.
Art. 9g - O Poder Executivo enviará à Assembléia
Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
de publicação desta lei, projeto de lei com a regulamentação
do fundo de que trata o art. 7, a ser gerido pelo IPSEMG,
acompanhado dos respectivos cálculos atuariais.
Parágrafo único - Metade dos membros do grupo coordenador

serão servidores públicos.
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Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, nos
termos do 2g do art. 3g, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua pubicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos 120 (cento e vinte) dias após
o primeiro dia útil do mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 834/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 834/96, do Governador ao Estado. Que
altera a Lei ng 11.393. de 6/1/94. que cria o Fundo de
Incentivo á Industrialização - FINO - e da outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 834/96
Altera a Lei np 11.393, de 6 de janeiro de 1994, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. lg da Lei ng 11.393, de 6 de janeiro de
1994, fica acrescido do seguinte 3g. dando-se ao seu
caput' e § lg a redação que se segue:
'Art. 1 Q - Fica criado o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FIND -, com o objetivo de dar suporte
financeiro a programas destinados ao desenvolvimento
industrial e agroindustrial do Estado.
§ l Q - Os recursos do Fundo destinam-se á im p lantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial e
Agroindustrial - PRÓ-INDUSTRIA -. do Programa de Indução á
Modernização Industrial - PROIM - e de Outros programas Que
vierem a ser instituidos com o objetivo de promover o
desenvolvimento e a modernização do parque industrial e
agroindustrial do Estado.

§ 3o - Novos programas a serem sustentados pelo Fundo serão
instituidos por recomendação do Grupo Coordenador, conforme
o disposto no parágrafo único do art. 10 desta lei..
Art. 2g - Os incisos 1. II e III do art. 2g da Lei ng
11.393, de 6 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a
Seguinte redação:

Art. 2g - ....................
1 - a implantação ou a relocalização de unidade industrial

e agroindustrial no Estado;
II - a expansão da capacidade instalada de unidade
industrial e agroindustrial localizada no Estado;
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Iii - a modernização ou a readecluação de unidade industrial

e agroindustrial instalada no Estado.'.
Art. 3 - Os incisos 1. Ii, III, V e VII do art. 6Q da Lei

nQ 11.393, de 6 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 6Q
- contrapartida de recursos do beneficiário, financeiros

ou não, de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total do
investimento fixo;
II - prazo de carência de até 36 (trinta e seis) meses

contados da data da liberação dos recursos:
III - prazo de amortização de até 60 (sessenta) meses

contados da data co término do prazo de carência;

V - juros oe até 12% a.a inoze por cento ao ano).
calculados sobre o saldo devedor reajustado:

vii - garantias reais ou fidejussôrias, a critério do
agente financeiro:.
Art, 4Q - O art. £Q da Lei flQ 11.393. de 6 de janeiro de
1994, fica acrescido do seguinte 2g, transformando-se o
seu parágrafo único em f lg, com a redação q ue se segue:
"Art. 6Q - ...................................

l - Os financiamentos estão sujeitos ainda ás normas e
ás condições específicas de cada um dos programas

sustentados pelo Fundo.
2p - Os prazos de carência e amortização mencionados nos

incisos II e III deste artigo pocerão, excepcionalmente, ser
ampliados, nos casos de projetos destinados à implantação de
unidade industrial e à expansão de unidade inoustrial já
instalada no Estado. desde que os projetos sejam
considerados de importância estratégica.".
Art. 5 - O art. 7g da Lei nQ 11.393. de 6 de janeiro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7 - Havendo inadimplência por parte da empresa em

relação a quaisquer das obrigações assumidas no contrato, o
saldo devedor será acrescido de atualização monetária plena,
multa e juros moratórios. sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis.

l Q - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de
acordo, em relação ás penalidades previstas no 'caput" deste
artigo, observados os critérios estabelecidos na
regulamentação de cada programa.

2g - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
casos comprovados de prática de sonegação fiscal.".
Art. 6g - O parágrafo único do art. 10 da Lei nQ 11.393. de

6 de janeiro de 1994, fica acrescido do seguinte inciso III
e passa a vigorar com a redação que se segue:
"Art. 10 - ...................................
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das

atribuições definidas no art. 4Q, III, da Lei Complementar
nQ 27, de 18 de janeiro de 1993:
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III - autorizar o agente financeiro a caucionar os direitos
c reditôrios do Fundo, com vistas a garantir empréstimos a
serem contratados com instituições nacionais e
internacionais, conforme disposto no art. ii da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, com a redação
dada pela Lei Complementar flQ 36, de 18 de janeiro de
1995.
Art. 7g - O inciso 1 do art. 11 da Lei ng 12.228, de 4 de
julho de 1996, fica acrescido da seguinte alínea 'f:
"Art. 11 - .............

f) Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais -
CDI-MG.
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, mantendo-se inalterados os financiamentos
aprovados até essa data.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezende. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 867/96
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução ng 867/96. de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa, que aprova as contas do Governo do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 1995, foi aprovado
em turno único, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final. Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 867/96
Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercicio de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercido de 1995.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Geraldo Rezence.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 1996

ATAS

ATA DA 122a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JULHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Avila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE(ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Durval
Angelo; discursos dos Deputados Durval Angelo, Gilmar
Machado, Marcos Helênio, Anivaldo Coelho. Almir Cardoso e
Ivo José; rejeição - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 469/95; requerimento do Deputado Durval Angelo; discursos
dos Deputados Durval Angelo e Gilmar Machado; questão de
ordem; chamada para recomposição de 'quorum"; existência de
número regimental para votação; discursos dos Deputados
Marcos Helênio, Almir Cardoso e Anivaldo Coelho; questão de
ordem; cnamada para recomposição de "quorum": existência de
número regimental para discussão - Discussão, em lg turno,
do Projeto de Lei ng 813/96; questão de ordem; discurso do
Deputado Durval Angelo: questão de ordem; discursos dos
Deputados Sebastião Costa. Romeu Queiroz e Gilmar Machado:
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;
prosseguimento do discurso do Deputado Gilmar Machado;
questão de ordem; apresentação das Emendas ngs 4 a 9;
encerramento da discussão; devolução do projeto e das
emendas à Comissão de Administração Pública - Discussão, em
lg turno, do Projeto de Resolução nQ 866/96: apresentação do
Substitutivo ng 1; devolução do projeto e do Substitutivo ng
1 à Mesa da Assembléia - Discussão, em lg turno, do Projeto
de Resolução no 872/96: apresentação da Emenda flQ 5;
devolução do projeto e da Emenda ng 5 à Mesa da Assembléia -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei ng 834/96;
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução no 867/96; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
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Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Dlinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - WilSon
Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata aa reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2Q-Secretário " ao hoc",
procede ã leitura ca ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos co edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da presente reunião os Projetos de Lei ngs 835 e 857/96, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada ontem ànoite, bem como o Projeto de Lei ng
817/96, que foi apreciado na reunião extraordinária
realizada hoje de manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Vesa requerimento do Deputado

Durval Angelo, sol i citanco a inversão da pauta da presente
reunião, de modo que o Projeto de Lei np 813/96 seja
apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Para
encarninná-la, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. P residente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, a nossa p roposta ce inversão de pauta.
colocando o Projeto de Lei ng 813/96 como o primeiro, é por
entendermos ser este projeto a grande polêmica da Assembléia
hoje. Este projeto estabelece o confisco do salário dos
servidores do Estado de Minas Gerais, dos servidores do
Poder Executivo, dos servidores co Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, e a nossa compreensão é que a Assembléia
deve assumir como primeira e primordial a discussão desse
projeto.

O nosso entendimento é que a sua discussão deve ser bem
aprofundada, e não da forma como o Governo está
encaminhando. O Governo deve estar achando q ue não há Poder
Legislativo em Minas Gerais, mas cordeiros, que ele pode
manipular como quiser. Achamos que não é assim. A nossa
compreensão é que o Poder Legislativo tem que funcionar.
Então, nesse sentido, reivindicamos essa discussão do
projeto como a discussão primeira.



387 fN
Do que trata o projeto para ter essa importância? Primeiro,
no período de mais de um ano, o Governo não concedeu aumento
salarial nenhum e, mais do que isso, vem de alguma forma
colocando os servidores como bodes expiatórios da sua
reforma, da sua incompetência em gerir o Estado, e
prejudicando diretamente os servidores com modificações nas
regras de férias-prêmio, com uma tentativa de redução do
direito de qJinquênio. Pensamos que esse mesmo Governo vem,
agora, promover um confisco de 3,5% do salário.
Pensamos que se essa discussão fosse séria, fosse feita de
forma suficiente, se o Governador não quisesse acobertar e
manipular os dados, primeiramente teria que ser coerente com
seu discurso, que está na justificativa do projeto, onde ele
alega que é em função da crise do sistema previdenciário do
Estado e mesmo do sistema de assistência social do Estado.
Então, para isso, ele tinha que pagar os R$300.000.000,00
recolhidos dos servidores e não repassados ao IPSEMG nos
últimos 5 ou 6 meses. Isso é apropriação indébita. Não há
crise nesse sistema de assistência social do Estado. Isso é
contraditório. Os Srs. Deputados, ao darem ao Governo
autorização para que ele aumente de 8% para 11,5% a
contribuição, estarão de alguma forma dando a ele uma margem
maior para estar sonegando, para não repassar esses recursos
ao IPSEMG, que hoje é o órgão gestor dessa questão.
Acho que não devemos agir dessa forma. Deveríamos dizer o
seguinte: primeiro, que o Governo do Estado quitasse.
Quitasse não, devolvesse para o IPSEMG aquilo que foi
descontado dos servidores. Que, realmente, os 8% não viessem
para o caixa comum do Estado, mas fossem realmente usados
para o sistema ce previdência social, que é uma das funções
fundamentais do Estado. Ai, achamos que estaríamos num
patamar sério de conversa. Achamos que poderíamos estar
discutindo, realmente, com seriedade, e até poderíamos
chegar á conclusão de que há seriedade no Governo, ao fazer
essa discussão.
Com as denúncias da Bancada do PT, o Governo corrigiu, em
parte, a questão que levantamos da inconstitucionalidade do
projeto. E essa inconstitucionalidade não foi totalmente
resolvida. Foi resolvida, talvez, naquilo que agredia mais,
naquilo que saltava mais aos olhos e que mostrava uma
incompetência desse Governo até em legislar, que dirá em
fazer outras coisas como estabelecer relações sérias com o
Poder Legislativo, resolver problemas de educação e saúde,
reforma agrária, em realmente ter uma postura correta ao
gerir o Estado.
O art. 24 da Constituição Federal e seus 6g e 7g

estabelecem, de forma bem clara, essa questão da previdência
social. O 6g afirma, de certa forma, que para cobrar é
preciso ter um órgão gestor. Se hoje é o caixa único do
Estado que recolhe e não repassa, o IPSEMG não é esse órgão
gestor. A discussão que o Governo tinha de fazer é pela
criação do Fundo Estadual de Previdência. E isso não está
discutido. Há uma vaga autorização no substitutivo, mas não
há garantia da vinculação do repasse. Então, esse aspecto do
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6g não foi resovido, não foi atendido. Também o 7Q fala
que a contribuição pecuniária tem de cobrir 1/3 do que seria
previsão de gasto com o sistema de pensão e de
aposentadoria, e 2/3 seriam do empregador, no caso. o
Estado. E ai vem a grande pergunta: de Quanto é a previsão
para cobrir esses custos? Seria um número cabalistico de
3,6% lançado aleatoriamente pelo Governo, que falava antes
em 4. em 5, que falava em dispensa de algumas categorias de
servidores, até determinado patamar salarial, na inclusão de
novos, mas nós não temos essa previsão. Então, em vez de
3,5%, poderia ser 4, 5, mas isso não está garantido no
projeto. E o afogadilho em votar às pressas, o desejo
compulsivo de ser Governo - acho que tem Deputado aqui que
não consegue dormir à noite se votar contra o Governo em
alguma coisa, até em votação secreta, até o desejo de trair
fica só no desejo, não chega até ao ato. Então, vamos, que
isso precisa ser discutido. Seriam 3.5%? Que número é esse?
E, mais ainda. Srs. Deputados, entendemos Que hoje, se se
quer resolver o problema de recursos do Estado, vamos lá na
Paraibuna buscar os quase 80 milhões que perdoamos; vamos
pedir à Mercedes, a 'D. Mercedes, lá em Juiz de Fora, que
devolva o que o Governo gastou e assumiu de maquinário, de
infra-estrutura, de terreno, de financiamento para
importação, de mais isso, mais aquilo, de isenção de
R$1.070.00 por cada carro produzido em Minas Gerais durante
10 anos, através de impostos. E tudo isso para a D.
Mercedes".
Dizem que D. Heloisa Azeredo está até com ciúmes. Olhem.
são dez anos para pagar, sem juros e correção monetária.
Vamos começar a achar que o Dr. Eduardo Azeredo tem sangue
alemão, quem sabe da Segunda Guerra Mundial! Procuram-se
tantos nazistas hoje! Os remanescentes dos nazistas nos
fazem até refletir.
Realmente, há um amor muito grande e uma atração fatal,
pois não se entende tanta generosidade cor a Merce qes e com
a Paraibuna e uma atitude tão Craconiana com os servidores
do Estado. Isso realmente, parafraseando Bóris Casoy. é uma
vergonha, uma contradição.
Estou falando algo Que não seja verdade? Se ainda existirem

consciências abertas, pelo menos elas ficarão coradas. Dizem
que a consciência é a morada de Deus. Se realmente existir,
acredito que os Deputados, na reflexão dessas contradições.
corem. Queremos entender o porquê de dois pesos e duas
medidas no tratamento de questões semelhantes. Gostaria de
fazer uma chamada à reflexão, ao exercício cia consciência.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Com a
palavra. o Deputado Gilmar Machado, que disporá de
absolutamente 10 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nunca
precisamos de nenhum segundo a mais. Queremos cumprir o
Regimento Interno, como queremos que todos o cumpram. Foi
por isso que tivemos uma discussão áspera e dura com o
Deputado Miguel Martini, quando disse que iria nos cassar a
palavra. Dissemos que ele não faria isso, oo que era uma
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atitude arbitrária e dura. Nem nos tempos de Newton Cardoso
nenhum outro parlamentar teve a ousadia de dizer que
cortaria a palavra de um Deputado. E uma demonstração de
autoritarismo, de lembrança ao 41-5. Queremos expor para
todos o que foi feito. Queremos dizer, Sr. Presidente, que
vamos usar o nosso tempo, sim, o tempo que o Regimento
Interno permite, não queremos um segundo a mais. Não
queremos nada fora do regulamento, mas queremos a inversão
da pauta. Por quê? Porque queremos fazer uma adição clara a
respeito da contribuição previdenciãria. Hoje, o Governo se
recusa a fazer isso, ele não quer discutir. V. Exa. está
apresentanuo essa Questão agora e vai usar o Regimento
Interno.
Não estamos contra o Regimento Interno. Se há algo que a
Bancada do PT respeita, é o Regimento Interno. Gostariamos
que todos tratassem o Regimento Interno com respeito. E V.
Exa, q uando se reuniu com a nossa bancada para pedir apoio
para ser Presidente desta Casa, assumiu o compromisso de que
iria modificar o Regimento Interno, porque ele tem problemas
e os tem, inclusive, no art. 165, que vai ser utilizado por
V. Exa. para poder inibir o processo ae discussão dos
projetos aqui. Queremos modificar esse Regimento Interno
poroue ele não é transparente, porque esmaga a Oposição, não
nos permite espaço de discussão e debate. Mas vamos fazer o
uso aeste pecueno espaço.
O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Gilmar Machado que

ouça o Presidente. Será descontado o seu tempo. Solicito ao
Deputado que se mantenha dentro do tema e pare de fazer
acusações à Presidência, porque a Presidência não inscreve
Depurados. O Regimento Interno estabelece Que o próprio
Deputado se inscreva ou, não sendo o Deputado, o Lider do
seu partido.
Portanto. Deputado Gilmar Machado, vou retirar do
pronunciamento de V. Exa. a acusação de q ue esta Presidência
vai usar determinado artigo do Regimento Interno e que vai
inscrever candidatos para falar, O Presidente não inscreve
ninguém. Nunca inscrevi nenhum Deputado para falar, porque
não é essa a minha função. Portanto, descontarei de V. Exa.
esse 1 minuto. V. Exa. continua com a palavra, mas essa
parte será expurgaca do seu pronunciamento, porque esta
Presidência não aceita esse tipo de acusação, pois ela
respeita os Deputados e tem como bíblia o Regimento Interno.
Sendo assim, não vou aceitar que V. Exa. venha a jogar Sobre
a Presidência as desconfianças deste Plenário. Pedi o apoio
do PT para ser eleito e estou exercendo a Presidência como
Presidente dos 77 Deputados. Se houver ae sua parte alguma
reclamação, que a faça por escrito, pois ela será apreciada.
Suspendi a palavra de V. Exa. A Presidência tem condições
de interromper o orador que está na tribuna quando este
desobedece ao Regimento Interno. O Deputado Gilmar Machado
fez acusações descabidas a esta Presidência. que não as
aceitou e descontou 1 minuto do tempo do Deputado Gilmar
Machado. Porém, V. Exa. não tem condições de usar da palavra
agora, pois, de acordo com o Regimento, não pode fazer
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aparte nesse periodo. Espero Que V. Exa. entenda, e a
Presidência, em regime de obstrução como este, vai fazer uso
do Regimento, para que os Deputados a respeitem. Nada mais
do que isso.

O Deputado Gilmar Machado - Continuando, gostaria de saber
de V. Exa. - e vou fazer uma q uestão de ordem por escrito -
se V. Exa. vai ou não utilizar o art. 165.
O Sr. Presidente - A Presidência, se V. Exa. fizer uma
questão ce orcem, vai a ela responder, pois essa é a sua
função.

O Deputado Gilmar Machado - Estou querendo saber exatamente
para tornar o meu posicionamento. Estou usando ca Palavra e
tenho o direito.
O Sr. Presidente - Ao final do pronunciamento de V. Exa.,
faça a Questão de orcem, que a Presidência a responderá.
o Deputado Gilmar Machado - Não posso retirar o q ue falei

se V. Exa. não retirar... O art. 165 é expresso, e estou
aqui cumprindo o que o Regimento me permite. O art. 165
concede a V. Exa. utilizar a inscrição de determinada forma,
foi o que falei e reafirmo. E V. Exa. está concordando,
portanto, não entendi por que me aparteou.
O Sr. Presidente - Eu o aparteei, Deputado, porque V. Ex.

me acusou de utilizar o art. 165 para inscrever Deputados. A
Presidência não inscreve nenhum Deputado para usar do seu
direito de falar.

O Deputado Gilmar Machado - O art. 165 fala exatamente
isso. V. Exa. vai montar a ordem das inscrições dos
Deputados que vão falar. Essa é a questão que coloquei e
volto a colocar.

Não temos medo do Governo, como não tivemos medo do Newton
Cardoso, pois o enfrentamos. Agora, o PSDB vai ter que
assumir que passou um rolo compressor, que não deixou a
Oposição falar. E o povo de Minas Gerais, nas eleições, vai
ter que saber o que o PSDB faz aqui nesta Casa. Não vou
calar a minha voz, não tenho medo de cara feia, não tenho
medo de governo, não preciso do Palácio da Liberdade para me
eleger, não preciso de Prefeitura, não preciso de nada. Eu
preciso é do apoio da população que me elegeu, Que confia em
mim e que sabe que eu não vou me calar cante de cara feia,
que não vou tremer diante de nenhuma ameaça. Vou trabalhar
dentro da Constituição e do Regimento Interno. Vou continuar

' usando do meu direito de falar. E nós, do PT. não vamos nos
curvar. Podem vir Os 69 Deputados contra nós, que iremos
ficar de pé, vão ter de passar o rolo compressor o tempo
inteiro, porque nos minutos Que nos restarem estaremos aqui
gritando indignados. O que o Governo está fazendo é
confiscar os salários dos servidores. Por isso, estamos
pedindo a inversão da pauta. E vamos resistir até o último
momento, até o último dia, até o último segundo, porque o
Governo pode confiscar o salário dos servidores, mas o povo
vai saber como é que isso foi feito. Foi feito com
imposição, calando a voz da Oposição. Mas vamos continuar
falando, vamos continuar gritando. Vou falar exaltado, vou
gritar no microfone, porque estou falando em nome de
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diversos servidores, ae diversas famlias que não têm a
oportunidade de falar. Mas vocês podem ter a certeza de que
eles vão falar nos municipios e em cada escola, onde vai ter
um cartaz mostrando qual é o posicionamento de cada
Deputado. Não admitimos, não aceitamos isso.
Para concluir, vamos votar favoravelmente ao requerimento.
O meu tempo já se esgotou, mas voltarei á tribuna
posteriormente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Marcos HelêniO.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, vamos encaminhar o pedido de
inversão de pauta. O ideal era que ela ocorresse para que
pudéssemos, de uma vez, derrotar o projeto ou adiá-lo.
Hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira, tivemos a
oportundade de ouvir o Presidente da Cooraenação Sindical e
os representantes do funcionalismo público, que procuraram
ser bastante claros. Não em tom de ameaça, mas objetivos,
disseram que o desgaste vai ser muito grande para Os
Deputados que votarem esse projeto. Não tenho dúvida. Temos
a certeza disso, pois vivemos uma situação de arrocho
salarial, um momento em que não há perspectiva de o Governo
fazer um reajuste de acordo com as perdas que já ocorreram
ao longo dos anos.
O que nos preocupa é agora tirar mais 3.5%. Isso
representa, em um salário de R$300,00. mais R$10.00 por mês,
ou seja, um dia de trabalho, o que é muito para um
trabalhador. Temos que ter esse cuidado.
Eles pediram, e é bom que todos com a cabeça fria reflitam
sobre isso, um período para o debate, para a discussão. Esse
projeto entrou na Casa recentemente, e o que prejudica, ás
vezes, o relacionamento entre colegas. é exatamente a
tentativa de forçar uma situação.
Entendemos que os demais projetos serão discutidos e
votados em tempo hábil. Há muito a ser votado, inclusive o
projeto de demissão voluntária, a LDO e vários outros. Não
falo em nome do Lider da nossa Bancada, mas tenho certeza de
que há a possibilidade de fazermos essa discussão.
Entretanto, esse projeto não tem condições de ser votado. Se
ele for votado agora. o desgaste será tão grande que,
depois, o prejuízo será irreversivel . Não haverá mais como
recuperá-lo.
Sei que ninguém tem medo de cartazes com a acusação de
traidor. mas acontece que, como a revolta está muito grande
no meio do funcionalismo um embate agora acarretaria um
desgaste desnecessário, pois estão pedindo apenas para
adiarmos a votação até o mês de agosto cara que a discussão
seja aprofundada. Tenho certeza de que vários Deputados já
estão sensíveis a essa situação. porque 3,5% a mais, como já
disse representa um dia do salário de quem recebe R$300.00
por mês.
Além disso, foi proposta a questão do Fundo Estadual da
Previdência. Sei que ele não será contemplando agora.
Portanto, queriamos discutir um pouco sobre isso, porque o
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Estado não tem sido um bom gestor nessas questões,
principalmente no que se refere a recolhimentos
previdenciários. Vamos a um exemplo, pois, quem afirma terr
também que mostrar por que o faz. Digo isso, pois, os
Parceiros do Estado sonegam e o Estado, posteriormente,
cobre o rombo.

Srs. Deputados, o Estado tomou a atitude de pagar uma
divida de R$20.000.000,00 á Previdência do que foi sonegado.
de 1983 a 1994. pela CREDISERVS e pela MGS. O fato pode até
ter sido Considerado de apropriação indébita, porque a
quantia deve ter sido retida, mas não foi recolhida. A
pergunta que fizemos foi se ao autorizarmos o Estado a
negociar em 96 parcelas, ele iria entrar com urna ação
regressiva contra aqueles ex-Diretores que fizeram
ma l versação do dinheiro público. A resposta foi de que não.
de Que isso não era problema do Estado. Ora, o Estado está
assumindo uma dívida de R$20.000.000,00 de débitos
previdenciários de empresas que estavam agindo em seu nome;
ou a CREDISEVS e a MGS não agem em nome do Estado?
E isso o que nos preocupa. E. agora, o Estado quer também

se propor a fazer uma administração dessa q uestão co IPSEMG.
O Estaco já tem sido o administrador, e dai o rombo que hoje
existe no IPSEMG. O IPSEMG, atualmente, só cobre assistência
médica. Nada é recolhido para a aposentadoria. Aliás, o
Deputado Líder do Governo foi infeliz ao dizer que o
funcionário público não recolhe para a aposentadoria. Não
foi isso, Deputado Romeu Queiroz?
Acontece que, do trabalhador comum, desconta-se 8,5%,
incluindo a a posentadoria e assistência médica. Por que.
então, somar-se aos 8% mais 3,5%? Ora, é necessário que se
saiba administrar essa situação. Um funcionário da
iniciativa privada tem um desconto de 8.5% a 11%, o que
cobre a aposentadoria, assistência médica, etc. Precisamos
conhecer a forma de administrar o processo. E temos essa
preocupação quando o Estado se arvora em fazer propostas
nesse sentido, o que não deixa de ser um confisco na
situação de penúria hoje vivida pelo funcionário. Se não há
uma perspectiva, um alento, no sentido do reajuste Que. pelo
menos, o funcionário não tenha o pesadelo da ameaça ce
diminuição salarial. Isso é desumano, uma verdadeira
Covardia para com o funcionário público. Tenho a certeza de
que várias pessoas representam bem o funcionário público.
Não é só a Bancada do PT que apóia os funcionários, pois sei
que vários Deputados estão contrários a esse tipo de
Pro

p
osição, que penaliza o funcionário público. O Estado tem

que ter a contrapartida de 2/3. Isso precisa ser melhor
discutido e analisado, e penso que seria melhor deixarmos
para fazê-lo em agosto. O Presidente desta Casa ficou muito
nervoso, e isso é perigoso para a saúde. Apesar de ser ele
um médico, pode sofrer um ataque e nós não queremos perder
nenhum colega. Vamos, durante o recesso, visitar nossas
bases, porém deixando os funcionários tranqúilos. sabendo
que não sofrerão o desconto, o oue será desagracapilissimo
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para aqueles que irão assumir esse ônus. Não quero acusar
companheiros, o que não é do nosso feitio.
Portanto, nosso empenho não é apenas para a inversão de

pauta, mas, para a retirada desse projeto de pauta, porque
não se encontra em condições de ser votado e tem o repúdio
de 100% do funcionalismo. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, também estamos encaminhando a favor da inversão
de pauta, com relação ao Projeto de Lei ng 813/96-. do
Governador do Estado, que institui a cobrança de
contribuição previdenciária para fins de complementação do
custeio relativo às aposentadorias dos servidores públicos
civis e militares, esperando que a Bancada Governista
entenda os argumentos da Bancada do PT, que não desconhece o
fato de que os servidores públicos civis e militares já
estão com seus salários bastante defasados. Estamos
preocupados, talvez por estar chegando o recesso, com o fato
de várias autoridades estarem ficando um pouco exaltadas.
Hoje, numa reunião que tivemos, pela manhã, com o Secretário
da Fazenda, João Heraldo, e o Presidente da COMIG,
observamos a mesma situação. Nessa reunião na Comissão de
Política Hídrica e Minerária, quando pedíamos esclarecimento
a respeito do acordo feito entre o Governo e a CBMM, também
observamos o presidente da COMIG ficar muito nervoso e
também o Secretário da Fazenda. Há um ditado que diz: nada
abaixa mais o nível de uma conversa do que quando elevamos a
voz. Naquela reunião vimos o Presidente da COMIG fazer a
seguinte declaração: de que é um médico parteiro e é o
médico que está conduzindo a política mineral de nosso
Estado. A reunião foi tão acalorada que não tivemos
condições de fazer perguntas. Aquela reunião nos fez redigir
a seguinte nota: ( Lê:)
"Nota á Imprensa
A reunião realizada hoje, ria comissão de Política

z Energética, Hidríca e Minerária, na qual estiveram o
Secretário da Fazenda. João Heraldo Lima, o Presidente da
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, Carlos
Cotta, e o Secretário Geral da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Setor Mineral - CNTSM -, João César de
Freitas Pinheiro, para discutir o acordo realizado entre a
COMIG e a Companhia Brasileira de Metalurgia Mineração -
CBMM -, cabe ressaltar as questões não esclarecidas durante
o debate.
A CNTSM considera que a discussão do acordo, realizado
entre a COMIG e a CBMM, ficou prejudicada pela falta de uni
histórico sobre o aproveitamento econômico do nióbio de
Minas Gerais e a evolução, formulação e execução da política
mineraria no Estado. O representante da CNTSM tentou fazê-
lo, mas foi interrompido pelos participantes do debate, que
alegaram não ser este o tema da discussão.
O Governo não foi convincente ao explicar o que ocorreu

entre 1973 e 1987, quando a CBMM vendeu nióbio para o Brasil
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e outros países, o Estado recebeu "royalties' sem os
Cálculos ce receita financeira e correção monetária. Os
representantes do Governo se limitaram a dizer que este foi
um problema de Governos anteriores.
Consideramos que não há uma fórmula jurídica
preestabelecida para consertar um contrato malfeito em 1973.
Se este Governo questionou na justiça o prejuizo, deveria
buscar esta fórmula jurídica à exaustão, porque não pode
haver perda para o Tesouro do Estado, nem favorecimento para
uma empresa que detém o monopólio de produção de nióbio.
A CBMM desenvolveu para si própria muitas formas avançadas
de alta purificação dos produtos de nióbio e é a empresa que
tem nas mãos o futuro do suprimento de produtos ce nióbio,
com poder para ditar a política de preços e mercado, no
mundo. Ela detém 90% das reservas mundiais de niõbio
economicamente viáveis e, por isso, essas questões são
estratégicas.

Com o dinheiro resultante dos "royalties' da exploração do
nióbio, o Estado deve incentivar o desenvolvimento de
pequenas e médias empresas de mineração, gerando
industrialização e empregos em regiões carentes.
Por que o acordo que envolve importante empresa pública
para o Estado, como é a COMIG, não foi discutido pelo
Legislativo? Juridicamente não há obrigatoriedade, mas
tratando-se de questão estratégica, não seria eticamente
correto? Esse tipo de acordo é prática conjuntural, cultural
ou é política adotada pelo Governo, quando se trata de
demanda de ações na justiça com a iniciativa privada?
O Governo não apresentou planilha de custos detalhada e
inteligível, adotada no processo de acordo. Não basta
publicação de notas de esclarecimento nos jornais.
A CPI realizada em 1988 apontou a necessidade de o Tribunal
de Contas acompanhar a ação judicial ce forma a emitir
parecer. Isso não foi apresentado na discussão de hoje. Este
Procedimento ocorreu?
São essas as considerações que fazemos a respeito desse
acordo, para nós, as explicações apresentadas não foram
suficientes para convencer-nos de que este foi realmente o
melhor caminho adotado para resolver essa questão judicial.'
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficam esses questioriamentos
a respeito do acordo feito com a CBMM e com a COMIG, e
continuam as nossas indagações: até onde o Estado quer ir?
As privatizações não resolveram quase nada, pois as dividas
continuam aumentando.
Como disse o Gilmar Machado, continuaremos fazendo o papel
de oposição, mesmo que sejamos apenas Oito, mas o que o
Regimento nos permitir nós assim o faremos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado A)mir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputacas, cidadãos presentes nas galerias, estamos,
também, continuando o trabalho ca Bancada do PT,
encaminhando, favoravelmente, o requerimento apresentado
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pelo nosso Líder, Deputado Durval Ângelo, em que solicita a
inversão da pauta.
Também temos plena co nvi cção da necessidade de aprofundar

os debates. Como propôs nosso colega Marcos Helênio, achamos
fundamental que não seja simplesmente invertida a pauta, mas
que o projeto seja retirado dela para que, durante o recesso
parlamentar, cada um dos Deputados, em visita às suas bases,
possa detectar, com muita clareza, o sentimento do
funcionalismo público em todos os municípios deste Estado.
Temos tido contato com o funcionalismo dos vários setores
da administração do Estado e é unânime a sua insatisfação.
Certamente um clima dessa natureza compromete de forma
inquestionável o papel que o Estado tem de desenvolver, a
fim de prestar serviços à população. Um funcionalismo
descontente, que passa a desacreditar as verdadeiras
intenções do Governo, certamente vai comprometer,
significativamente, a prestação desse serviço.
Entendemos, Srs. Deputados, que se trata de um confisco. No
momento, percebemos que as diversas categorias de
trabalhadores do Pais se mobilizam para mostrar a toda a
população a injustiça que está se cometendo com relação à
falta de uma política salarial que venha contemplar os
interesses dos trabalhadores, no que diz respeito à
recuperação dos seus salários frente á inflação.
Tudo bem. Temos que admitir, temos que aceitar que a
estabilidade é um ganho inquestionável, é um bem
conquistado, e que a população não abre mão dela, apesar
também de saber, com muita clareza, que o Plano Real teve e
tem as suas falhas, algumas estruturais, admitidas e
reconhecidas nesta semana. publicamente, pelo Presidente da
República.
Uma delas - diríamos - é o problema da âncora cambial,
associado ao arrocho monetário, ao arrocho financeiro, com
as taxas elevadas de juros que, associadas à abertura
indiscriminada, abertura açodada, está comprometendo, está
fazendo falir as empresas brasileiras em todos os níveis.
não só as pequenas. Esse segmento, com certeza, foi o mais
atingido, mas está evidenciado o número imenso de empresas
que hoje são concordatárias.
Entendemos também que, hoje, quando a população brasileira
como um todo manifesta com clareza o seu repúdio por uma
política que não enfrente, com determinação, o desemprego e
que não inverta essa situação, promovendo o pleno emprego, a
geração de renda, está evidenciado que o grande problema do
Plano Real constitui não propiciar que a vasta população
ativa deste Pais possa estar produzindo, possa estar sendo
valorizada, possa estar crescendo, como cidadão, como pessoa
humana, que, para se exercitar plenamente, temos certeza,
precisa estar trabalhando, precisa estar produzindo. Uma
pessoa desempregada, um pai de família desempregado não vai
poder desfrutar a tranqüilidade, a segurança, para criar o
amálgama que a sociedade precisa. O tecido social,
infelizmente, está prestes a ser rompido e, neste momento, o

1
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Plano Real mostra a sua face cruel, desumana, com relação a
esses pontos abordados.
Retomando a Questão aa falta de unia politica salarial,

entendemos que, neste momento, impor um desconto de 3.5% na
folha do funcionalismo, que está Querendo, que está
pleiteando a recomposição de seu salário, ê um acinte, um
desrespeito muito grande, princ ipalmentequando está claro
que o índice apresentado, que está prestes a se
consubstanciar em lei, não tem base cientifica, não está
fundamentado em cálculos feitos com parcimônia, com
critérios, e questionamos também isso.
Parece-nos que falta Seriedade; parece-nos que foi por
sorteio que se chegou ao índice de 3,5%. Isso foi aqui
vastamente debatido e denunciado tanto no Plenário quanto
nas Comissões, e entendemos que a esse índice falta uma base
de sustentação, de fundamentação, de critério, que seria
fundamental para que ele pudesse ser, apesar dos problemas
aqui colocados, defendido com seriedade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostariarnos também de falar
sobre os problemas Que sentimos com relação ao PDV. Já
acompanhamos e tivemos opor tunidade, em vários momentos
durante o segundo semestre do ano passado, de dirigir uma
comissão especial para acompanhar o p rocesso de fechamento e
enxugamento do quadro de agências do Banco do Brasil no
Estado de Minas Gerais, e de trazer informações aos Srs.
Deputados sobre o Programa de Demissão Voluntária - PVD -
implementado, ou melhor, imposto ao funcionalismo do Banco
do Brasil pela direção daquela empresa. Lembro-me de que a
argumentação, naquele momento, chamava a atenção para algo
que sempre contestamos, com a qual nunca concordamos, e que
invariavelmente temos denunciado, não só da tribuna, mas nas
manifestações e nos atos públicos, que é imputar a
responsabilidade e a culpa de tooas as mazelas aesse Pais ao
funcionalismo público, seja no nível municipal, estadual ou
da Federação, porque é muito fácil responsabilizar o
funcionalismo quando se Quer, na verdade, atacar a
ineficiência do Estado. Nesse ponto, concordamos. Não
estamos aqui para defender um Estado ineficiente, não
estamos aqui para defender, em hipótese nenhuma, um Estado
inoperante. Mas, também. Srs. Deputados, não podemos
concordar oue se culpe, Que se resoonsabilize o
funcionalismo, o qual, temos certeza, tenta fazer bem mais
do que propiciam os seus parcos salários. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, o Deputado Ivo 'José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, entendemos que esta Casa deve ser, de fato,
uma caixa de ressonância dos anseios da sociedade. E quando
as discussões, de forma exaustiva, acontecem nas Comissões,
sabemos que a sociedade tem oportunidade, também, de
discutir. Mas, pelo que percebemos com relação à imposição
dessa taxa previdenciária, entendemos que as discussões nas
Comissões não foram suficientes para convencer as Lideranças
que representam o Governo nesta Casa, o que percebemos a
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partir do convivia e do contato com as outras Bancadas. Não
é só a Bancada do PT que está preocupada com a medida que
está sendo adotada neste momento. Não conseguimos entender
por que neste momento, de forma apressada, o Governo torna
uma decisão que vem prejudicar os se rvidores do nosso
Estado, mais uma vez. Estamos fazendo coro com a posição da
Bancada a fim de se fazer a inversão aa pauta. para que haja
possibilidade de negociação, e até para se retirar esse
projeto. porque o sentimento oa maioria é de Que ele não
seja votado- Então, queremos fazer esse apelo ao Lider do
Governo, ao Lider da Maioria, ao Presicente da Assembléia,
enfim, aos Lideres que aqui representam o PSDB, que percebam
esse sentimento presente entre os 77 Deputados.
Sinto que não devemos prosseguir na votação desse projeto
Que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores.
Devemos ter um tempo maior, condição de discuti-lo no
segundo semestre. A questão è polémica, assim como também é
a questão da aposentadoria dos Deputados no segundo mandato.
Certamente, a sociedade virá nos cobrar. Por que não está.
neste momento, sendo resolvida essa questão? A discussão
sobre o IPLEMG também é uma discussão necessária. Mas o
Governo tenta reduzir o salário, aumenta a contribuição
previdenciária em 3.5%, de forma igualitária. Quem ganha
muito, ou quem ganha pouco, vai ter o mesmo desconto. Não
houve um debate amplo e claro. Isso não permite que os
Deputados e a sociedade tomem uma decisão satisfatória.
Sabemos que, em nível nacional, há algum tempo, houve
alteração dos índices previdenciários. Temos consciência de
que isso não resolveu o problema da Previdência. Por quê?
Porque existe, por trás de tudo que se arrecada, uma gestão.
Se ela não for compatível com os problemas sociais, coerente
com a responsabilidade de se administrar o dinheiro público,
não vai resolver o problema. Não se resolve o problema
aumentado-se a taxa. Não se pode sac'-ificar ainda mais o
trabalhador. Não é repassando ao IPSEMG que o problema da
pensão vai ser resolvido. O problema não é tão simples
assim. Tenho a certeza de que, no recesso, todos nós seremos
cobrados. Se porventura não tivermos a sensibilidade de
retirar esse projeto, com certeza, vamos ser muito cobrados.
Não é só a Bancada co PT que está preocupada. Todo mundo
fica sabendo de tudo o oue acontece nesta Casa. Não podemos
tampar o sol com a ceneira. forçar a barra numa situação que
não é tranqüila. Ela pode ser resolvida depois. Será q ue o
PSDB Sozinho vai segurar as consequências junto ao
funcionalismo? Sei que o Governo tem a rnidia. tem a
televisão,tem todo o aparato para sua campanha. Entendemos
que não ê justo tomarmos essa medida. Está comprovado que
ela é lesiva ao servidor público e desnecessária para o bom
gerenciamento do nosso Estado. Estamos aqui. mais uma vez,
fazendo um apelo aos Lideres do Governo e a Oposição, para
Que encontrem uma saída a fim de q ue esse projeto seja
retirado. A sociedade não concorda, o funcionalismo não
concorda.
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O funcionalismo já mostrou sua insatisfação nos debates da
Comissão. Não será agora, de forma obscura, Quando a
sociedade não está participando, Quando a imprensa, em sua
grande maioria, não está presente, que iremos tomar uma
decisão que trará grandes prejuízos para a nossa sociedade.
Portanto. Queremos contar com a compreensão e com a
sensibilidade dos nossos Lideres nesta Casa, para que haja
reflexão a fim de assegurar um amplo debate no segundo
semestre.

Sabemos que existem várias maneiras de buscar o saneamento
financeiro do Estado. Até questionamos o período em que
tivemos uma demissão em massa por parte do Governo.
Questionamos, também, a forma como as demissões vêm sendo
conduzidas, de uma maneira tão forçada. Não só o
funcionalismo deve pagar pelas dividas, pelo passivo do
Estado. Temos que discutir as questões do Estado, sim.
Queremos que o Estado seja submetido a reformas, mas não que
essas reformas ocorram aa forma como vêm ocorrendo, de
maneira brusca e, até, insensata, sendo que o funcionalismo
está senao tão prejudicado. Temos que dar motivação ao
funcionalismo, temos que lhe dar condições de cumprir o seu
papel de servidor, que a sociedade está cobrando, e não
desmotivá-lo cada vez mais. Se o funcionalismo já está
desmotivado por outros motivos, não vamos dar-lhe mais um
motivo, fazendo esse confisco de seu salário, o que não ê
justo. Encerramos a nossa intervenção e esperamos que, a
partir deste momento, encontremos um caminho sensato para
que a discussão da previdência aconteça no segundo semestre.
Assim, discutiremos não só isso mas também a previdência dos
Deputados, dos magistrados, enfim, de todos os segmentos da
sociedade, que está passando por momentos de reflexão,
avaliação, mudança de posturas que vieram, tradicionalmente,
sendo conduzidas. Portanto, encerro essa participação e
esperamos contar, oe fato, com a sensibilidade e a
razoabilidade dos lideres de cada partido.
O Sr. Presidente - Solicito aos Deputados que ocupem os
seus lugares. A Presidência vai coloca- o requerimento do
Deputaqo Durval Angelo em votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Rejeitado o requerimento.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 469/95, do
Deputado José Bonifácio, que estabelece incentivos para a
exoneração voluntária de servidores públicos estaduais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
Constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam
prazo para emitir parecer. Designado para relator em
Plenário, o Deputado Geraldo Rezende opinou pela aprovação
do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição
das Emendas ngs 2. 5, 6. 8 e 9 e do Substitutivo nQ 1, e
pela aprovação ao Substitutivo flQ 2. Que apresenta, ficando
prejudicadas as Emendas ngs 1, 3, 4 e 7.
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo
solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei n
469/95. Em votação, o requerimento. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Durval Angelo, que
disporá de 5 minutos, uma vez que o projeto está em regime
de urgência.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, é óbvio que na ausência, em Plenário, do
autor do projeto, não podemos votá-lo. Sem o Deputado José
Bonifácio para prestar os esclarecimentos necessários e para
clarear as dúvidas referentes ao projeto, compreendemos que
essa votação deva ser adiada. Então, o primeiro motivo leva
em consideração o autor; respeita-se o autor pelo que ele
possa trazer de luz aos debates que porventura surgirem e
que forem relacionados ao projeto.
O segundo motivo, Srs. Deputados, é que hoje o que
caracteriza a política neoliberal em relação ao serviço
público é o sucatamento e o desmonte desse serviço.
Interessa a essa política que tenhamos um Estado

privatizado. ainda mais e mais, a serviço das elites que
mandam e governam este Pais. Elites lacaias do imperialismo
e, por isso, subservientes. Então, não podemos concordar com
a votação desse projeto. O adiamento se prende ao fato de se
acreditar que, â noite, na tranqüilidade do sono, do
descanso necessário a qualquer colega parlamentar, se possa
ter compreensão diferenciada do projeto, um entendimento
diverso desse projeto. Acho que incluirmos esse projeto na
ordem do dia de amanhã, ou adiarmos a votação de hoje, é
algo que se faz necessário. Realmente, a medida é
providencial para que, a partir dessa reflexão, possamos
pensar, refletir e ver qual posição tomaremos amanhã.
A Bancada do PT não se furtou ao debate da questão da
demissão voluntária ou do programa de desligamento
voluntário, como propõe o Governo. Tanto tivemos essa
preocupação que este Deputado, como Líder e em nome da
Bancada do PT, apresentou um projeto. Nossa compreensão era
a de que o nosso projeto permitia a demissão voluntária,
regulamentava o artigo que permitia tal procedimento, art.
157 da Lei cio Regime Jurídico único, e, ao mesmo tempo,
permitia que o Estado pudesse dar tratamento justo e correto
aos servidores, primeiramente aos que quisessem se desligar
do serviço público e, depois, no caso da necessidade de
enxugamento da máquina para redução de despesas com os
servidores.
Gostaria de dizer que, ao projeto do Deputado José
Bonifácio, já com as emendas do Governo, o Deputado Gilmar
Machado apresentou um substitutivo. Queremos entender por
que as emendas do PT, apresentadas ao projeto do Deputado
José Bonifácio, tiveram, apenas, três dispositivos aceitos.
Entendíamos que deveriam ficar excluídas do processo de
desligamento voluntário as área médica e de pesquisa. Não
sei que interesse teve o Deputado relator ao deixar de
incluir tal dispositivo. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

votaremos favoravelmente ao requerimento apresentado pelo
Deputado Durval Angelo pedindo aaiamento da votação desse
projeto, que foi inicialmente apresentado pelo José
Bonifácio e que, no ano passado, abriu aqui nesta Casa o
debate referente ao programa que, iniciaimente, chamava-se
Projeto de Demissão Voluntária.
Posteriormente, houve a mucança para Programa de
Desligamento Voluntário, e que ficou connecido corno Projeto
de Incentivo à Exoneração Voluntária de Servidores Públicos
Estaduais. Ao abrir o debate do projeto em 1995. a Casa
recebeu mais dois projetos. Um de autoria do Deputado
Anderson Adauto, que tentava dar uma contribuição, uma
melhoria ao projeto inicialmente apresentado pelo Deputado
José Bonifácio. Posteriormente, o Deputado Durval Angelo
também apresentou um outro projeto. Daqui a pouco estaremos
votando, se o nosso requerimento não for aceito, um projeto
que, durante o processo de tramitação - se fizermos um
rigoroso acompanhamento do projeto verificaremos que ele
chegou à Casa em 1995 -, não foi discutido convenientemente,
e é bom dizer que, no primeiro momento, houve resistência
por parte do Poder Executivo em aceitá-lo. Tanto é assim que
o Deputado José Bonifácio teve discussões ásperas e duras
com o Secretário de Administração, Cláudio Mourão, e o
Governo, posteriormente, mudou de idéia e resolveu
apresentar o seu projeto.
Recentemente, o Governo enviou à Casa um projeto que se
transformou em um substitutivo. Para darmos uma
contribuição, também apresentamos um substitutivo. A maioria
dos Deputados não teve tempo de fazer essa discussão. Foi no
inicio da tarde que se chegou a um termo, a urna definição
sobre a última versão desse substitutivo. NO nosso
entendimento, alguns pontos precisam ser acertados, porque.
no novo substitutivo, incluiu-se o magistério no Programa de
Desligamento Voluntário. Trata-se de um problema, porque
entendíamos que o magistério deveria ficar fora do programa.
Assim, precisamos discutir o assunto. Surgiu outra proposta,
de que não se pode contratar outra pessoa nem criar outro
cargo. Por exemplo, se sai um professor, os alunos ficam sem
aula. Isso vai criar problema. Como vamos resolver essa
situação? Achamos que essa questão precisa ser equacionada.
E a questão da saúde? Vamos deixar para abordar essas
questões durante o encaminhamento da votação.

Questão de Orcem
O Deputado Durval Angelo - S. Presidente, solicito a
recomposição do quorum" para a votação.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - E regimental

o pedido. A Presidência sol-cta ao Sr. Secretário que faça
a chamada para verificação de quorurr".
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Responderam
à chamada 46 Deputados. Há" quorum" para votação. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Marcos
Helênio.
O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, estamos encaminhando o pedido de
adiamento da votação do Projeto de Lei ng 469/96. do
Deputado José Bonifácio, que estabelece incentivos para a
exoneração voluntária de servidores públicos estaduais e dá
outras providências.
o motivo do pedido de adiamento, considerando o que já foi
exposto aqui pelo Deputado Gilmar Machado, é a contradição
entre os três projetos de mesma natureza: o do Governo, o da
Bancada do PT e o do Deputado José Bonifácio, que se
aproxima muito do projeto do Governador.Algumas questões
são fundamentais para serem debatidas, e na uma preocupação,
como foi lembrado aqui pelo Deputado Gilmar Machado. Então.
vamos começar pelo magistério.
A inclusão do magistério na demissão voluntária pode trazer
uma preocupação maior para o Estado, porque, segundo dados
fornecidos por alguns setores, como o Sind-UTE, por exemplo,
ligados à área da educação, há salas, hoje, com 50 alunos
para cada professor.
A idéia do Governo, ao não fazer a renovação de 32 mil
contratos na área da educação. seria manter uma
proporcionalidade de 23 a 25 alunos por professor. Quanto a
isso. lamentavelmente, perdeu-se o controle, exatamente por
causa desses contratos que não foram renovados e por causa
das novas licenças que estão sendo concedidas para pessoas
que estão sempre adoecendo pelas circunstâncias colocadas
para elas.
Então, entendemos que poderia haver um grande desfalque.
Primeiro, porque o salário - por mais que tenha havido uma
tentativa de melhorar um pouco o nível salarial na área da
educação - continuou defasado, o que vai propiciar,
realmente, que vários professores, educadores, pedagogos e
diretores aproveitem essa proposição e façam o seu pedido
voluntário de demião. ISSO vai trazer um desfalque muito
grande para a área Ia educação, sabendo-se que, além desse
acúmulo de 50 alunos, em algumas circunstâncias, há muitos
estabelecimentos com ausência de professores em diversas
matérias. Portanto, a inclusão do magistério traz uma
preocupação muito grande, sendo uma das razões para pedirmos
o adiamento da discussão.
Quando fizemos também um pedido da inclusão das áreas
médica e de pesquisa, uma Comissão, parece que a de
Agropecuária, presidida pelo Deputado Paulo Piau. e o
Presidente da EPAMIG falaram, naquela oportunidade, que o
Estado não tinha condições de competir no mercado de
trabalho da área de pesquisadores. Ele disse que o Estado
realmente remunera muito mal, em que pese, ás vezes, a
investimentos em cursos, mandando técnicos para o exterior.
Depois, não são dadas nem mesmo as garantias que prevê a
Constituição, e os pesquisadores acabam não ficando. E essa
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inclusão ca área médica e da área de pesquisa vai desfalcar
o Estaco caqueles técnicos que ainda prestam serviçc
relevante. Portanto, estamos pedindo o adiamento da
discussão, para conhecer o projeto com mais detalhes. Muito
obrigado. -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Almir
Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade ao
processo de obstrução implementado pela Bancada do PT, na
tentativa de ainda conseguir um acordo para que possamos
retirar da pauta o projeto que tanta p reocupação traz para o
funcionalismo, neste momento. Com relação ao projeto em si,
apresentado inicialmente pelo Deputado José Bonifácio,
gostaria também ae lamentar a sua ausência aqui, hoje, pois
saoemos que, se o Deputado aqui estivesse, teria feito uso
da palavra, para nos ajudar a esclarecer pontos Que são
nebulosos ainda e que certamente restaurariam o debate. E
difícil se apresentarem só Deputados do PT, um a pós o outro,
sem se apresentar o contraditório. E fundamental Que o
contraditório apareça, que o aeóate se instale, para que
Possamos realmente chegar a uma conclusão que atenda não só
ao desejo de estarmos convictos na hora de votar, mas que
achemos o melhor texto para a lei, para atender ao desejo e
à necessidade do funcionalismo.

Como eu havia dito na minha intervenção anterior, o Banco
do Brasil, no ano passado, implementou programa de demissão
voluntária. Na verdade, temos que lamentar que não tenha
sido um programa de demissão tão voluntária quanto se
propalou, mas tinha como objetivo induzir á demissão parcela
significativa do funcionalismo, segundo critérios que a
instituição estabeleceu. Na verdade, o Banco do Brasil
desejava se livrar de um funcionalismo que se mostrou, nos
últimos anos, aguerrido, lutador, e que, na verdade, era a
alma da instituição. Esse funcionalismo sempre defendeu uma
empresa voltada para o fomento, para levantar e alavancar o
desenvolvimento do Pas, mas, infelizmente, durante os
últimos anos, veio perdendo esse papel. Sabemos que quem foi
responsável por essa queda, da importância do Banco do
Brasil, não só no cenário nacional mas também no
internacional foram os atos premeditados, foram os atos
conspiratórios do Conselho Monetário Nacional
E um Conselho Que tem sido dominado pelos banqueiros, que,
nos últimos anos, urdiram toda espécie de atitudes e ações
Para estrangular o Banco do Brasil. Infelizmente, não
conseguimos, ainda, alterar essa relação. Portanto, o PDV do
Banco do Brasil queria se livrar do seu funcionalismo, da
parcela mais engajada. Temos a suspeita, e não gostaríamos
que ela fosse confirmada, de que algo semelhante possa estar
por trás desse projeto.
Gostaria de aprofundar esse assunto, mas penso que os
quadros mais capacitados cio funcionalismo irão para a
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iniciativa privada, pois terão condição de ter um salário
bem melhor.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos encaminhando requerimento do Deputado
Durval Angelo. Líder da nossa Bancada, para a votação, em lQ
turno, do Projeto de Lei ng 469/96, do Deputado José
Bonifácio, que estabelece incentivos para a exoneração
voluntária de servidores públicos estaduais e dá outras
providências.
Para que as pessoas que estão nas galerias possam entender

como transcorreu a apreciação desse projeto nas comissões,
vamos lê-]o detalhadamente. Assim, os Deputados que não
participaram da sua discussão poderão entendê-lo
tranqüilamente.
A Comissão de Justiça, por exemplo, concluiu por sua
constitucionalidade. As Comissões de Administração Pública e
de Fiscalização Financeira também perderam prazo para emitir
parecer. E este é um motivo sério, porque essas Comissões
não poderiam ter perdido esse prazo. Para esse projeto foi
designado relator, em Plenário, o Deputado Geraldo Rezende,
que opinou por sua aprovação. Foi emendado e voltou à
Comissão de Administração Pública, que opinou pela rejeição
das Emendas ngs 2. 5,6. 8 e 9, bem como do Substitutivo n
1, e pela aprovação do Substitutivo nQ 2, ficando
prejudicadas as Emendas ns 1, 3, 4 e 7. Então, Sr.
Presidente, pedimos também o adiamento da discussão desse
projeto, e todos os nossos antecessores já o disseram, o
nobre Deputado não está aqui presente para que, com toda a
sua sapiência, possa apresentar as razões que o levaram a
apresentá-lo, pois ele já foi apresentado por outros
Deputados anteriormente. Estamos preocupados, porque esse
projeto vai levar alguns funcionários a ficarem iludidos com
o dinheiro que receberão para saírem do Estado. Já temos
algumas experiências. Sabemos que os trabalhadores não

2	souberam lidar como dinheiro, ficando sem o emprego e sem o
a dinheiro. Hoje, à tarde, tivemos uma notícia totalmente

contrária a esta: em audiência com o Prefeito Patrus
Ananias, ele nos disse que está assinando a admissão de
1.200 funcionários.
Completamente ao contrário do que nosso Estado está

fazendo. Mil e duzentos funcionários serão admitidos para
combater o desemprego, para poder melhorar as condições da
saúde pública. Era isso o que ele dizia agora, à noitinha.
Por isso estamos preocupados com esse projeto, pois levará
muitos trabalhadores à ilusão de pegar um dinheiro a mais,
sem que saibam como aplicar esse dinheiro depois, aumentando
o desemprego que já está demais no Pais. Pedimos aos
Deputados, então, que esse projeto seja analisado em uma
outra oportunidade, com a presença, inclusive, do Deputado
José Bonifácio, para que todos possam discuti-lo, colocando
suas opiniões. Assim, poderemos fazer uma votação com
bastante tranqüilidade.
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Questão de Ordem
O Deputado Anivaldo Coelho - Como já são 22h15rnin, e não
estamos vendo quorum" para os nossos trabalhos, estamos
pedindo o encerramento da reunião, para Que possamos ir para
nossos lares. Amanhã, continuaremos os debates. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de encerramento da
reunião pelo Deputado Anivaldo Coelho, porém, esta
Presidência, verificando que há matérias importantes na
nossa pauta, vai solicitar a recomposição de quorum.
Solicito, Sr. Secretário, que proceda á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Erniano Batista) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados,
portanto, não há quorum' para votação, mas há, para
discussão.
Discussão, em lQ turno, do Projeto oe Lei ng 813/96, do
Governador do Estado, que institui a coorança de
contribuição previdenciária para fins de complementar o
custeio relativo ás aposentadorias dos servidores públicos
civis e militares do Estado. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas flQS 1 e
2, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresenta, e pela prejudicialidade das Emendas ngs 1 e 2, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Administração Pública, pela prejudicial idade das
Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de Justiça, e pela aprovação
da Emenda ng 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo ng 1. da Comissão de Administração Pública,
pela prejudicialidade das Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e pela aprovação da Emenda ng 3, da Comissão de
Saúde e Ação Social. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, temos

conhecimento cc oue o Deputado Durval Angelo ainda tem um
prazo disoonivel para a discussão desse projeto. No entanto,
gostaria de solicitar a V. Exa. que o deferimento para novos
pronunciamentos fosse feito de acordo com o art. 165 do
Regimento Interno, começando pelo autor do projeto.
O Sr. Presidente - Diante cia questão de ordem do Deputado
Romeu Queiroz, já feita pelo Deputado Gilmar Machado, a
Presidência vai conceder primeiramente a palavra ao Deputado
Durval Angelo, que ainda dispõe de 20 minutos para completar
o seu pronunciamento. Depois, vai seguir a ordem
estabelecida no art. 165 do Regimento Interno, que diz o
seguinte: ( Lê:)
Quando mais de um Deputado estiver inscrito para a

discussão, o Presidente da Assembléia concederá a palavra na
seguinte ordem:
1 - ao autor da proposição;
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II - ao relator;
III - ao autor de voto vencido ou em separado;
IV - ao autor de emenda:
V - a um Deputado de cada Bancada ou Bloco, alternadamente,

observada a ordem numérica da respectiva composição.
Parágrafo único - No encaminhamento de votação, quando
houver pedido simultâneo da palavra, atender-se--á ao
critério previsto neste artigo."
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Realmente, de certa forma,

estamos vendo claramente que, quando faltam os argumentos,
usa-se a força, não apenas a força física, mas a força do
controle da reunião, a força da maioria.
Por uma dessas questões é que estamos deixando bem clara a
nossa posição em relação ao Projeto 813/96. O projeto a ser
discutido muda profundamente a questão previdenciária do
servidor do Estado de Minas Gerais. O Governo justifica
alegando a insuficiência de recursos para aumentar essa
contribuição.
Vimos que, anteriormente, o Governo fez uma grande
trapalhada jurídica, pois encaminhou para esta Casa um
projeto frontalmente inconstitucional, que estabelecia faixa
remuneratõria e alíquotas, o que, em principio, pode parecer
que é a posição mais democrática e que se está dando um
prémio aos servidores com menor salário, mas que, ao mesmo
tempo, dava ao Poder Executivo, pelo art. 3g. a
possibilidade de promover a alteração cia faixa de
contribuição prevista no artigo anterior toda vez em oue
houver modificação na remuneração dos servidores.
Nesse ponto, surge a grande contradição. Será que o Governo
não queria que seus Deputados sofressem aqui o desgaste de
estabelecer contribuição zero para quem ganha até R$260,00,
se no art. 3g delegávamos a ele o poder para modificar a
contribuição? Então, tenho minhas dúvidas se dessa forma ele
isentava do ônus político a sua Bancada no Poder
Legislativo, porque, posteriormente, poderia recompor tal
contribuição.
Vejam bem, como diz o art. 3: Fica o Poder Executivo
autorizado a promover a alteração da faixa de contribuição
prevista no artigo anterior, toda vez em que houver
modificação na remuneração dos servidores.
Para mim, é claro que as regras do jogo não eram
transparentes. Fica evidente que o Governo iria, de alguma
forma, punir, onerar os servidores de menor salário,
assumindo, dessa forma, o ônus, ou, então, aumentar a
aliquota, o que é um verdadeiro absurdo. Ela já estava em
12% e estávamos dando poder ao Governo para aumentá-la.
Percebemos todos esses erros. O Governo, através do relator

do projeto, apresenta modificação e nós concordamos que, em
parte, resolveu-se o problema da inconstitucionalidade.
Afirmamos que o problema foi resolvido em parte, porque numa
análise mais profunda do substitutivo, verificamos que o
art. 24, da Constituição Federal, nos 6o e 70, continua
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sendo, de alguma forma, violado. O 6g do art. 24 deixa
claro que, para se estabelecer a contribuição
Previdenciária, necessário se faz um fundo, um órgão
arrecadador. Essa garantia não se encontra no substitutivo.
Desta forma, arrecada-se para quem e quem administra? Esse
problema existe hoje. São R$300.000.000,00 do IPSEMG, em sua
maioria contribuições de 8% aos servidores, Que não foram
repassados pelo Governo. Está evidenciada essa
inconstitucionalidade e fica claro que a Constituição não
foi respeitada nesse aspecto.
O j 7Q diz que a contribuição previdenciária do empregado
tem que cobrir um terço das aespesas previstas com a
manutenção do sistema de previdência e a grande aúvida é não
sabermos se essa quantia será suficiente para isso. O
Governo não apresentou dados nem planilhas e, portanto, não
ternos essa certeza. E a contribuição do em pregador, que se
encontra, de alguma forma, subjacente, que seria de 2/3? O
empregador, nesse caso, que é o Estado, continua com seus
4%. Assim, prevalece a inconstitucionalidade no tocante ao
art. 24 da Constituição Federal. Fora esses aspectos
juridicos, a questão fundamental, a questão central, é o
confisco de salários por parte do Governador. Algumas
categorias de servidores, como os desta Casa, laboriosos.
trabalhadores, prestativos, também não tiveram aumentos.
Como se vai instituir uma contribuição de 3.5%, se os
servidores não tiveram aumento nem a reposição salarial,
nesses dois anos, de uma inflação superior a 20%. Assim,
queremos discutir, para deixar bem claro o porquê de sermos
contrários ao projeto. Ao mesmo tempo, queremos fazer uma
leitura, uma vez Que nem todos os Deputados tiveram acesso
aos pareceres das Comissões.
- Lê parecer publicado na edição de 4/7/96.
Gostaria também de ler o Substitutivo ng 1, que institui a

contribuição previdenciária para o custeio parcial da
aposentadoria dos servidores públicos e dá outras
providências. A leitura do substitutivo mostrará aos
Deputados que o projeto, como está, não pode ser apresentado
e tem de ser rejeitado.
- Lê substitutivo publicado na edição de 5/7/96.
Como vemos, Srs. Deputados, esse projeto precisa ser mais
bem analisado e discutido por tocos nós. Aos que ficaram
aqui nos ouvindo, obrigado pela atenção.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, quanto ao art.
165. inciso V. do Regimento Interno, há uma decisão
normativa, mas gostariamos. para poder acompanhar as
inscrições, que V. Exa. esclarecesse como vai ser a
aplicação desse inciso com relação à discussão desse
projeto.
O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo ao Deputado
Gilmar Machado, vai ser clara: falarão, nestaordem, um
Deputado da Bancada do PSDB, que é a maior numericamente; um
00 PPB, que possui 11 Deputados; um do PMDB, que também



407 
ON

o

E
o

o

o
.4

possu Deou:ados: um do PFL, q ue tem 9 Deputados: um do
PT, oje tem 8 Deputados, e assim por diante.
O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presioente.
O Sr. Presidente - Consulto o Líder do Governo para saber

quem falará em nome deste.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, falará em nome
do Governo o Deputado Sebastião Costa, que é Vice-Líder.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Costa, para discutir o projeto.
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, venho a esta
tribuna encaminhar a votação favoravelmente a esse projeto.
exatamente porque temos conhecimento das dificuldades que o
poder público, em todos os níveis, tem enfrentado. Esse
projeto virá facilitar e garanti r , no futuro, a segurança
dos servidores públicos oue prestam serviço na atualidade.
Assim sendo, nosso posicionamento é favorável.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto.

o Deputado Romeu Queiroz.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, o Projeto de Lei
nç 469/95, ao Deputado José Bonifácio. fundiu os projetos
dos De putados Anderson Adauto e Durval Angelo e cio
Governador do Estado.
Esse projeto procura incentivar o desligamento voluntário
de servidores do Estado. Não se trata de desligamento
obrigatório. Cada servidor poderá fazer a sua opção. Para
isso, foram assegurados recursos do Governo Federal, de
forma que somos favoráveis a este projeto, pois ele atende
aos interesses dos servidores do Estado.
O Sr. Presidente - Na ausência dOS Deputados Geraldo
Santanna e Glycon Terra Pinto, com a palavra, para discutir
o projeto, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado vai falar como autor de um dos

votos vencidos na Comissão, O Deputado está falando baseado
no inciso U: do art. 1 65 do Regimento Interno.
O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presidente.
O orojeto, po r favo r . Eu queria que o tempo fosse contado
com o projeto em mãos, co q ue senão fica dificil.
O Sr. Presidente - Descontaremos os 30 segundos

riecessãr os.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa,
nos próximos 30 minutos que temos estaremos discutindo esse
importante projeto. Oueriamos aqui estabelecer com o
Plenário uma linha de argumentação e raciocinio. Em primeiro
lugar, estamos aqui para mais uma vez externar a
infelicidade do envio do projeto. Vou fazer a leitura do
projeto original. O projeto original colocava o seguinte...
Sr. Presidente, estou fazendo importante exposição, e a Mesa
poderia contribuir conosco, porque está dificultando a minha
intervenção nessa discussão. Temos tentado colaborar com a
Mesa, e queremos receber de V. Exa. esse tratamento, que
tenho certeza nos será dado. aara que todos possam ouvir, a
fim de que possamos estabelecer o debate. Voltando, então, a
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esse projeto, inconstituciona e mal redigido que o
Governador mandou, vamos lê-]o agora:
Fica instituída contribuição destinada a custear

complementarmente os proventos relativos à aposentadoria dos
servidores civis, militares e das fundações e autarquias do
Poder Executivo e dos servidores do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - Os recursos resultantes ao recolhimento
da contribuição de que trata o caput deste artigo
constituem receita orçamentária do Estado.
Essa grande inconstitucionalidade é um absurdo, foi mandada

pelo Palácio, assinada pelo Governador Eduardo Azeredo.
Felizmente já houve um avanço, pois isso já saiu, mas vejam
a péssima assessoria que está sendo dada ao Governador,
mandando um projeto dessa natureza. Ele contém outras
aberrações, pérolas que demonstram o pouco zelo com que
fizeram essa montagem.
"Art. 2Q - A contribuição de Que trata essa lei será

descontada em foina de pagamento e incidirã sobre a
remuneração mensal e a gratificação natalina devidas aos
servidores públicos civis e militares, incluídas as
vantagens pessoais, de acordo com a seguinte tabela: ......E
ai, então, vem aquela tabela que é inconstitucional, porque
não poderia ser diferenciada. O item 1, que é até R$200,00
era 0; o II, de R$260.01 até R$400,00 era 2%; no caso de
R$450,01 até R$850,00 seriam 3%; e, acima de 850.01 a
R$2.240,00 seriam 4%. (- Lê:)
" l - A contribuição correspondente a remuneração

superior a R$2.240.00 ( dois mil e duzentos e quarenta
reais) é de 12%, incluídos os valores atualmente pagos na
forma da legislação previdenciária em vigor.
f 2g - A contribuição do servidor militar não será superior

á devida pelo servidor civil, considerados os percentuais
instituidos por esta lei, adicionados aos fixados nas
respectivas legislações prevldenciárias em vigor.

3 - Os valores mencionados neste artigo estão Sujeitos a
alterações em decorrência da variação Co valor
atualmente...''.
E ai vemos: 'os valores mencionados estão Sujeitos a

alterações oecorrentes de variação do valor exigivel,
conforme previsto no art. 7g'. Havia problemas.
Prosseguindo: 'Fica o Poder Executivo autorizado a
promover.....,

 Aqui é que está o escândalo que a assessoria
do Governo promoveu. E o Governador autorizou. "Fica o Poder
Executivo autorizado a promover alteração da faixa de
contribuição prevista no artigo anterior, toda vez que
houver modificação na remuneração dos servidores". Ele não
pode fazer o que está fazendo. "O Poder Executivo baixará
regulamento dispondo sobre o processo de registro e
recolhimento de contribuição". E a lei entra em vigor. E ai
vamos ao que aconteceu. O projeto ê mandado a esta Casa. O
Presidente o recebe. Ele é inconstitucional e é despachado
somente á Comissão de Constituição e Justiça. No foi
enviado ás outras Comissões, porque há problemas, 0 Governo



409 ^A^
então diz que vai mandar um substitutivo, que ctiega agora,
para tentar resolver o problema . A votação é forçada na
Comissão de Constituição e Justiça. O parecer é votado com
os problemas. Tem que se ressalvar que a Comissão acatou
parcialmente o projeto. Diminui-se o problema da
inconstitucionalidade quando se acata a fixação do prazo
para esse recolhimento.
O que vemos? Passando esse projeto daquela Comissão às

demais comissões. criegamos ao dia de hoje. Reúnem-se então
as outras três comissões, que deveriam estar analisando essa
matéria. Pudemos assistir, nas três Comissões, a um processo
ruim e que cificultou o trabalho sério que esta Assembléia
procura realizar Vemos que são votados três relatórios sem
que esta Casa tivesse o cuidado de fazer um debate mais
profundo. Há mais de um mês, já tínhamos um requerimento, na
Mesa, propondo a realização de um grande seminário sobre a
Questão previdenciária, como foram feitos vários aqui.
Lamentavelmente, esse da previdência não entrou em pauta.
Foram feitos vários seminários em junho, mas nenhum sobre a
questão previdenciária. Por que propusemos um seminário?
Para que pudéssemos travar aqui um debate, onde estivessem
juntos o Poder Executivo, os Deputados e os funcionários.
porque estes é que vão estar de fato pagando.
A que nós assistimos aqui? Isso não é aceito. Colocamos que
temos que fazer o processo de discussão e votação do todo.
vemos que temos que votar e não há discussão. O Poder
Judiciário não mandou ainda o projeto. Vai mandar quando? Em
agosto. Querem que votemos todos os projetos agora porque o
Governador quer esgota r a pauta, uma vez que, em agosto e em
setembro. dificilmente teremos condições de votar projetos.
Isso só será possível em outubro. Assim, o Governador
coloca-nos essa situação. Como o Judiciário pode ficar para
agosto, e em agosto e setembro não o votaremos, o pessoal
desse Poder só terá o desconto no ano que vem, enquanto o
Executivo e o Legislativo começam a contribuir já no segundo
semestre. Essa é a brincadeira que estão querendo fazer com
os servidores. E uma piada de mau gosto com o Executivo e
com o Legislativo, porque o Judiciário está liberado.
Entendemos que é necessário discutir a questão
previdenciária. Inclusive, apresentamos um requerimento para
um seminário. Os Servidores deste Estado sabem que é preciso

contribuir com a Previdência. Segu
i
mos um raciocínio claro e

fácil de ser entendido. Um servidor do INSS que recebe
R$112.00 por mês contribui com 8.5% para o sistema ce
atendimento á saúde, pensão e aposentadoria. São 8.5% para
cobrir essas três áreas. Vamos pegar esse raciocínio e
trazer para o Estado. Uma serviçal que, também, recebe
R$112,00 por mês, hoje, contribui com 8% para assistência
médica e a pensão, faltando a previdência. Sendo assim.
aumenta-se 3.5%, chegando-se a 11.5%. Assim, ela contribuirá
com 3% a mais do que aquele que ganha o mesmo e contribui
com o INSS. No INSS, o maior salário contribui com 11%. que
é o máximo. Uma serviçal que ganha apenas um salário vai
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Pagar mais do que quem ganha dez salários na iniciativa
privada. Esse é o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Solicitaria, dentro do meu
tempo, que a Presidência me concedesse 3 minutos para a
discussão.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esta

Presidência defere o requerimento do Deputaco Gilmar Machado
e suspende os trabalhos por 5 minutos.
- Suspence-se a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão
reabertos os trabalhos. Continua com a Dalavra, para
discutir o projeto, O Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Apesar de o nobre
colega estar fazendo uma ardorosa discussão do projeto,
gostaria de comunicar , que o acordo Que fizemos com a
Liderança do Governo é no sentido de suspender e encerrar a
discussão desse projeto e dos projetos seguintes. Hoje, não
haveria nenhuma reunião de comissão. Amanhã, abrir-se--ia a
reunião ás 9h15min e imediatamente ela seria suspensa. Se
houvesse comissão. o procedimento seria o mesmo para que
todas as Lideranças partidárias, inclusive as da Bancada do
PT, fossem ao Palácio da Liberdade, às 10 horas, e
discutissem com O Governador os rumos, os encaminhamentos e
as propostas em relação à contribuição previdenciárja. Ai, o
compromisso ficaria mantido até esse encontro com o
Governador. Posteriormente, cada bancada decidiria a forma
de agir. Mas, em função desse acordo, solicitamos ao
Presidente que encerre a discussão dO projeto.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como foi
colocado pelo Lider da minha bancada, quero, durante o
processo de encaminhamento, poder terminar de tecer
comentários sobre o projeto.

NÓS, da Bancada do PT, cumprimos o acordo e devolvemos a
palavra a V. Exa. , Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, pelo acordo
feito com o PT, teriamos que encerrar hoje a discussão de
todos os projetos que se encontram na pauta. Ficariam
suspensas as votações. Amanhã, seria aberta a reunião de
Plenário, bem como as reuniões de Comissões, e elas seriam
suspensas ás 10 horas, uma vez que todos os partidos Que
apoiam o Governo juntamente com os partidos de oposição irão
se reunir com o Governador. A pós a reunião com o Governador,
todas as reuniões seriam r eabertas e todos 05 trabalhos
continuariam, independentemente da decisão que for tomaca
Pelo Governador e pelas Lideranças, ou seja. se houver um
acerto por parte do Governador para a retirada desse
projeto, tudo bem, caso não haja, é evidente que o PT
continuará fazendo o seu trabalho, e 05 Deputados da
Situação continuarão também o seu trabalho para a aprovação
dos projetos.
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Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Pausa.) Não

outros oraoores inscritos
Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 813/96
EMENDA No 4

O art. 2g do Projeto cie Lei nQ 813/96 passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 2g - A contribuição de que trata esta lei será

descontada em folha de pagamento dos servidores da ativa, _e
incidirá sobre a remuneração mensal e a gratificação
natalina devidas aos servidores públicos civis e militares,
incluidas as vantagens pessoais, de acordo com a seguinte
tabela:".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Alvaro Antônio
Justificação: A redação deste projeto de lei é dúbia, e
embora se registre no art. 2Q que a contribuição respectiva
incidirá sobre a remuneração mensal, incluídas as vantagens
pessoais, não falando em proventos, só a noticia desta
proposta ocasionou rebuliço e inquietação entre os
servidores aposentados, temerosos de verem tributados seus
modestos proventos.
Por outro lado, o fato de essa contribuição só atingir os

vencimentos dos servidores ainda em atividade ooderá levar à
sua aplicação indébita e indiscriminada aos proventos de
aposentadoria, causando polêmica e ensejando milhares de
ações judiciais e recursos administrativos, sobrecarregando
as áreas especificas.
Releva registrar. também. Que, examinando-se o aspecto
legal. vê-se que a incidência dessa contribuição sobre os
proventos dos servidores aposentados constituirá
bitributação sobre a renda, tributo constitucionalmente
privativo Ca União, o que macularia a lei. se  promulgada sem
o disposto nesta emenda, com o vicio de
inconstitucionalidade, que vedaria a sua aplicação, a qual
só seria liberada após verdadeira batalha judicial que
poderia durar anos.
Por economia processual, é mais interessante aperfeiçoar o

texto da lei, tornando explicita a isenção da contribuição
sobre os proventos dos servidores já aposentados.

EMENDA No 5
Acrescente-se onde convier:
Art .....- C Poder Executivo enviará à Assembléia

Legislativa no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação
desta lei projeto de lei regulamentando o Fundo de que trata
o art. 7Q, a ser gerido pelo IPSEMG, acompa nhado aos
respectivos Cálculos atuariais.
Parágrafo único - A composição co Grupo Cooroenaz.or terá a
participação de 50% (cinquenta por cento) de servidores
públicos.".
Sala das Reuniões, de julho de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA No
Acrescente-se onde convier:
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Art . - A cobrança da contribuição será precedida da
instituição, em lei, co Fundo de Que trata o art. 7.
Sala das Reuniões. ce julho de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA No 7
Suprimam-se do art. 2p os incisos IV e V.
Sala das Reuniões, de julho de 1996.
Almir Cardoso

EMENDA No 8
O art. 3Q e seu ip passam a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 3Q - A contribuição de que trata esta lei corresponde

a 3.5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta dos sujeitos passivos. incluídas as vantagens
de natureza pessoal e as de caráter permanente.

- A contribuição será descontada em folna de
Pagamento, incidindo Sobre a remuneração mensal bruta e
sobre a gratificação natalina, excluídas a parcela de que
trata o inciso XVII. art. 7g. da Constituição da República e
as parcelas indenizatôrias, não incidindo sobre os proventos
de aposentadoria.
Sala das Reuniões, de julho de 1996.
Almir Cardoso

EMENDA NQ 9
Acrescente-se onde convier:

"Art. .... - No primeiro mês de vigência desta lei, os
servidores terão aumento salarial equivalente ao percentual
aplicado.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 1996.
Ermano Batista
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas emendas ao projeto de autoria
dos Deputados Alvaro António. Que recebeu o ng 4, Gilmar
Machado, q ue receberam os ngs 5 e 6. Almir Cardoso. que
receberam os ngs 7 e 8, Ermano Batista, que recebeu o nQ 9.
Nos termos do f 2p do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto e as emendas à Comissão
de Administração Pública.

Discussão, em ig turno, do Projeto de Resolução ng 866/96.
da Mesa da Assembléia, que institui o programa de
desligamento voluntário de servidor público, no âmbito da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação co
projeto, com as Emendas ngs 1 a S. que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 866/96
Institui o Programa de Desligamento Voluntário PDV - no

âmbito do Poder Legislativo,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - Fica i nstituído, no âmbito da Secretaria da

Assembléia Legislativa, o Programa de Desligamento
Voluntário ce Servidor Público - PDV.
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Art. 2g - O servidor público estável Ou não estável CO
Quadro Ce Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa.
ocupante de cargo efetivo ou de função pública, nos termos
da Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990, que. no prazo de
90 (noventa) dias prorrogáveis da data da publicação do
regulamento desta resolução, requerer sua exoneração ou
dispensa, nos termos do programa de que trata o art. 1
desta lei, fará jus á seguinte compensação indenizatôria:
1 - indenização por ano de serviço prestado no âmbito da

ALMG;
II - pagamento de 1 (um) mês de remuneração a cada 10 (dez)

anos de serviço público estadual;
III - pagamento de férias vencidas e não gozadas por ano ou

fração igual ou superior a 6 (seis) meses;
IV - pagamento de férias proporcionais a periodos

inferiores a 6 (seis) meses ce serviço público:
v - pagamento ce férias-prémio não gozadas nem convertidas
em espécie, até a cata ca exoneração, à razão de 3 (três)
meses a cada 5 (cinco) anos;
VI - pagamento co valor eauivalente ao 13g (décimo
terceiro) vencimento. proporcionalmente ao número de meses
decorridos desde o inicio do ano até a data da exoneração;
VII - acesso aos serviços de assistência médica do IPSEMG,
extensivo aos seus dependentes, pelo periodo de 1 (um) ano,
a contar da data de seu desligamento:
VIII - inclusão em programa de treinamento e assistência
para reingresso no mercado de trabalho, proporcionado pela
Assembléia Legislativa ou pelo Poder Executivo ou por
instituição com ele conveniada, nos termos do inciso VI do
art. 3g da Lei .....de 1996.

lQ - Para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 150% (cento e
cinqüenta por cento) do vencimento mensal do cargo público
ou função pública de que for titular, acrescido das
vantagens pessoais, com exceção das verbas de caráter
precário, multiplicado pelo número de anos de serviço
prestado ao Estado de Minas Gerais.

2Q - Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 120%
(cento e vinte por cento) do vencimento do cargo público ou
função pública de que seja titular, acrescido das vantagens
pessoais, com exceção das verbas de caráter precário,
multiplicado pelo número de anos de serviço prestado ao
Estado de Minas Gerais.

3 - Para os servidores já apostilados, a base de cálculo
da indenização de que trata o inciso 1 deste artigo será o
valor ce vencimento do cargo ou função pública em que se
a post 1 lou.

4Q - Para os servidores que tiverem tempo suficiente para
apostilamento, na forma da lei, será respeitado. na base de
cálculo Ca indenização de que trata o inciso 1 deste artigo,
o direito adquirido ao vencimento do cargo de apostilamento.

So - Considera-se ano de serviço, para os fins deste
artigo, cada ano integra' ou fração igual ou superior a 6
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(seis; meses de efetivo serviço prestado ao Estado de Minas
Gerais.

- Fica vedada a inclusão no Programa de ocupantes oe
cargos ou funções considerados essenciais, cuja vacância
geraria nova contratação para garantir a continuidade da
prestação dos serviços.
Art. 3g - A formalização do processo de desligamento será

disciplinada em deliberação da Mesa.
lg - Compete à Mesa da Assembléia a decisão final sobre o

pedido de desligamento, que considerará os seguintes
elementos:

- a garantia de que a execução das atividades e serviços
públicos de cada área não serão afetados;
II - a possibilidade juridica do pedido;
III - a existência de recursos financeiros disponiveis.
f 2 - O servidor deverá aguardar em exercicio a decisão

sobre sua inclusão no PDV na forma de seu requerimento.
- A decisão de inclusão ou não no PDV será

fundamentada, sendo garantido ao servidor acesso ao processo
e recurso ao Conselho de Administração de Pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa.
Art. 4Q - Não será permitida a inclusão no PDV de servidor

que:
1 - estiver em acumulo ilegal de cargo público, emprego

público ou função pública;
II - estiver respondendo a processo disciplinar ou a

sindicância;
III - contar com tempo de serviço suficiente para ser

aposentado voluntária ou compulsoriamente;
IV - pertencer a quadro de pessoal não abrangido por esta

lei
V - tiver obtido bolsas de estudos com ônus para os cofres
do Estado e ainda esteja obrigado a prestar serviços, na
forma do art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado de Minas Gerais e legislação especifica vigente.
salvo se restituir ao Estado os valores por ele
desembolsados, a esse titulo, devidamente atualizados
monetariamente;
VI - estiver em estágio probatório.
Parágrafo único - Será feita compensação de débitos, quando
do calculo da indenização, para aqueles servidores que
possuirem débitos para com o IPSEMG ou que estiverem
sujeitos a indenização ou devolução de dinheiro aos cofres
públicos.
Art. 5Q - O servidor que acumular cargo público, emprego
público ou função pública, nos casos permitidos, poderá
requerer sua inclusão no PDV em qualquer deles ou em ambos.
excetuando-se o emprego público.
Art. 6p - O servidor em gozo de qualquer das modalidades de
licença previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais pode requerer sua inclusão
no PDV e, deferida sua inclusão, a licença perderá efeito de
pleno direito, ficando o servidor desligado, na forma desta
lei, segundo seu requerimento no PDV.
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Art. 7g - O cargo público ou função pública vagos em
decorrência da exoneração do servidor de que trata esta lei
extinguem-se automaticamente.

lg - Ficam vedadas, pelo periodo de 2 (dois) anos, a
partir da vigência desta lei, a criação de novos cargos em
substituição aos extintos, assim como qualquer forma de
terceirização para atender a cargos ou funções extintas em
virtude da implantação do programa.

- Fica vedada a recontratação, no âmbito da Assembléia
Legislativa, inclusive em cargo em comissão de recrutamento
amplo, de servidor incluido no PDV, salvo se em virtude de
concurso público.
Art. 8g - O servidor receberá o valo r total apurado ca
indenização de que trata esta lei no prazo ce dez (10) aias
contados da data de sua exoneração.
Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão

alimenticia em folha, o Estado depositará em juizo o valor
proporcional respectivo, para fins de decisão judicial.
Art. 9g - O Poder Legislativo publicará a relação nominal
dos servidores incluidos no Programa, indicando o cargo ou

função ocuaada.
Art. 10 - Fica instituida licença especial ae reconversão
funcional, de até 5 (cinco) anos, a ser concedida mediante
requerimento do servidor que pretenda se aposentar
voluntariamente com proventos proporcionais, dirigida:

- aos servidores do sexo masculino com, pelo menos, 25
anos de serviço;
II - aos servidores do sexo feminino com, pelo menos, 20

anos de serviço.
lg - Os servidores em gozo da licença especial de

reconversão funcional continuarão contando tempo de serviço
público para os fins de sua posterior aposentadoria, e
perceberão, mensalmente, a titulo ce gratificação de
reconversão, o valor correspondente a 20% (vinte por cento)
da remuneração mensal, vedada a manutenção de designação
para função de confiança e respectiva remuneração.

2q - Quando do retorno da licença especial de
reconversão, o servidor terá o prazo de 2 (dois) meses para
exercer seu direito á aposentadoria proporcional, sob pena
de ressarcir ao Estado, mediante cesconto em folha, o valor
total recebido durante a licença.
Art. 11 - Ao servidor estável detentor de cargo de

provimento efetivo há pelo menos 12 (doze) meses poderá ser
concedida. a pedido, anualmente, licença especial não
remunerada de até 60 (sessenta) dias, até o limite de 1/3
(um terço) dos servidores da unidade administrativa.
Art. 12 - As des pesas decorrentes da implementação do
Programa instituico nesta r esolução ficam condicionadas à
liberação, pelo Poder Executivo, dos recursos consignados no
contrato de abertura de crédito fi rmado com a Caixa
Económica Federal na forma prevista no voto ng 162. de 30 de
novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 13 - A Mesa da Assembléia regulamentará esta resolução
no prazo de 30 (trinta) dias da data de sua publicação.
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Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
Publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi a presentado ao projeto o substitutivo do
Deputado Gilmar Machado, que recebeu o nQ 1. Nos termos do i
2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto e o substitutivo à Mesa da Assembléia,
para receber parecer.

Discussão, em ip turno, do Projeto de Resolução ng 872/96,
da Mesa da Assembléia, que institui contribuição
previdenciária para Custeio parcial da a posentadoria dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto com as Emendas flQS 1 a 4, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 5 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 872/96

Acrescente-se onde convier:

"Art .....- A cobrança da Contribuição será precedida de
instituição, em lei, do Fundo de que trata o art. 4Q desta
Resolução.
Sala das Reuniões, de julho de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada a Emenda ng S. do Deputado Gilmar
Machado. A Presidência, nos termos do 2Q Co art. 195 do
Regimento Interno, vai devolver o projeto e a Emenda flQ 5 â
Mesa da Assembléia.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 834/96, do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 11.393, que cria o
Fundo de Incentivo ã Industrialização e lhe acrescenta
dispositivos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
Pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n

867/96, oa Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercicrn de 1995. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Esgotada a
matéria em fase oe discussão, a Presidência verifica, de
plano, q ue persiste a falta ce 1.

quorum" para votação e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, quinta-feira, dia 4, às 9 e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
AS quatorze horas e tinta e circo minutos do dia três ie
julho de mil novecentos e noventa e se i s, comparecem na Saia
das Comissões os Deputados José Maria Barros, Elbe Brandão e
Geraldo Rezende (suDstituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado
José Maria Barros assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende oue proceda à leitura da ata aa
reunião anterior, que, lida e ap-ovaaa, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A seguir, a Presidência distribui à
Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ngs 760 e 817/96.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre matérias sujeitas à
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Discutidos
e votados, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela aprovação das matérias (relatora: Deputada
Elbe Brandão). A Presidência suspende a reunião por prazo
indeterminado. Reabertos os trabalhos às 15h40min, o
Presidente, Deputado Paulo Schettino, verificando a presença
dos Deputados José Maria Barros e Elbe Brandão, distribui os
Projetos de Lei ngs 572/95, 764, 835 e 857/96 ao Deputado
José Maria Barros. Passa-se á discussão e à votação das
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O relator apresenta pareceres cue concluem pela aprovação
dos Projetos de Lei ngs 835 e 857/96, os quais, discutidos e
votados, cada um por sua vez, são aprovados. Segue-se a
apreciação das matérias de deliberação conclusiva das
comissões. O Deputado José Maria Barros apresenta pareceres
que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 572/95
e 764/96, que, submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade d3 reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão - Geraldo

Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 872/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de r eso l ução em
epígrafe institui contniPuição previdenciária para custeio
parcial de aposentadoria dos servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa.
Publicada em 26/6/96, a proposição foi distribuida à Mesa
da Assembléia para, nos termos ao art. 80. VIII, "a, do
Regimento Interno, receber parecer.
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Fundamentação
Pretende-se, no projeto de resolução em exame, a
instituição de contribuição previdenciária destinada ao
custeio parcial de aposentadoria dos servidores da
Assembléia Legislativa. Trata-se de matéria que. Quanto aos
seus aspectos de juridicidade e Constitucionalidade, não
encontra, em nosso entender, óbice à sua tramitação nesta
Casa,

A Constituição da República, no "caput do art. 149,
estabelece a competência privativa da União para a
instituição de contribuições sociais, como é o caso das
contribuições de natureza previdenciária. Entretanto, no
parágrafo único do mencionado art. 149, é facultado aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituírem
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
beneficio desses, de sistemas de previdência e assistência
social

A Constituição mineira, por seu turno, mantenco-se dentro
dos parâmetros fixados na Lei Maior, estabelece para o
Estado a obrigação de assegurar ao servidor público o seu
direito à assistência e à previdência sociais. Para tanto, a
Carta mineira faculta ao Estado, no âmbito de cada Poder, a
cobrança de contribuição social para custeio de sistemas de
previdência e assistência social. E o que dispõem os arts.
31. III, e 24, 6 ôg, respectivamente. da Constituição
Estadual

No âmbito do Poder Legislativo, por se tratar de questão
afeta à competência privativa deste Poder, nos termos do
art. 62, XXXVI. da Constituição mineira, a matéria deve ser
objeto de resolução, que, por sua vez, deve ser originada de
projeto de resolução de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia, conforme dispõe o art. 66, 1. 'd" . da
mencionada Carta Política. Nota-se, portanto, que a
proposição em exame está adequada aos parâmetros
constitucionais que orientam a matéria.
No que se refere ao seu mérito, o projeto apresenta

aspectos que apontam para a conveniência de sua aprovação
nesta Casa.

A necessidade de ações efetivas para a obtenção dos
recursos necessários para o custeio do Sistema
previdenciário é fato reconhecido. Em médio e longo prazos,
existem indícios claros de que o sistema de previdência
social receberá uma sobrecarga adicional de despesas,
obrigando o Estado à revisão de sua atuação.
Nos termos da legislação em vigor no Estado de Minas

Gerais, as contribuições atualmente cobradas dos servidores
não se destinam ao custeio, ainda que parcial, de
aposentadorias. Disso decorre a necessidade de instituição
de outra contribuição, que, canalizada para um objetivo
determinado, passará a integrar o orçamento do Estado,
devendo, ainda, ser incluída em dotação especifica,
consignada à Assembléia Legislativa, conforme prevê o art.
2g do projeto de resolução em exame. Assim, a presença de
relevantes motivos de interesse público indicam, como já
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afirmamos anteriormente neste parecer, a conveniência da
aprovação da pro posição em análise.
Apresentamos, nesta ocasião, as seguintes emendas, que
procuram adequar a propos i ção aos parâmetros definidos para
o Poder Executivo, de forma a que se avance, no âmbito do
Estado, no sentido de uma legislação homogênea, tal como
deve ser a que regula a matéria em exame.

Conclusão
Em face do exposto. op inamos pela aprovação do Projeto de
Resolução no 872/96 com as Emendas ngs 1 a 4, que
apresentamos.

EMENDA No 1
Suprima-se, no art. 1Q, a expressão até o limite previsto

no 7Q do art. 24 da Constituição do Estado'.
EMENDA No 2

Dê-se ao art. 3g a seguinte redação, suprimindo-se o seu ,€

lQ e transformando-se o seu 2ç no art. 4g, renumerando-se
os demais.

Art. 3g - A contribuição oe que trata esta resolução será
descontada em folha de pagamento e corresponderá a 3.5
(três e meio por cento) do valor da remuneração mensal e dos
proventos dos servidores, acrescidos das vantagens de
caráter permanente, e do valor da gratificação natalina
excluida a parcela de que trata o inciso XVII do art. 7Q
Constituição da República e as parcelas indenizatõrias.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g - A Mesa da Assembléia procederá à realização de

cálculos atuariais para a fixação da contribuição devida
pelo Estado e pelos servidores, inclusive para a
constituição da reserva técnica e como subsídio para a
criação de fundo especifico, a ser instituido em lei.
Parágrafo único - Até a constituição do fundo de aue trata
este artigo será mantido o atua' sistema de custeio de
aposentadoria.

EMENDA NQ 4
Substitua-se, no art. 5Q, a expressão '90 (noventa) dias'
pela expressão '120 (cento e vinte) dias.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, lQ de julho de

1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Paulo Pettersen. relator -

Wanderley Avila - Sebastião Navarro Veira - Rémolo Aloise

Ermano Batista - Antônio Ju'io.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 866 /96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria ca Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epigrafe institui o Programa de Desligamento Voluntário de
Servidor Público - PDV -, no âmbito da Secretaria da
Assembléia Legislativa CO Estado ce Minas Gerais.
Publicada em 22/6/96, foi a matéria distribuida â Mesa da
Assembléia para, nos termos do art. 80, VIII, "a", do
Regimento Interno, receber parecer.



420

Fundamentação
Ao instituir programa próprio de desligamento voluntário ae
servidores, análogo àq uele encaminhado pelo Poder Executivo,
a Assembléia Legislativa apresenta sua contribuição para a
redução das despesas com o pagamento de pessoal no Estado. A
iniciativa do Poder Legislativo, no exercício legitimo de
sua independéncia constitucionalmente assegurada, indica, ao
mesmo tempo, o res peito que se tem, em Minas Gerais, ao
princípio que consagra a harmonia entre os Poderes, conforme
dispõem os arts. 2g e 6g das Constituições Federal e
Estadual, respectivamente.

Examinando-se o Projeto de Resolução ng 866/96 à luz dos
dispositivos constitucionais que regulamentam a matéria nele
contida, não encontramos óbices a sua tramitação. Compete ao
Estado membro, no regime federativo, fixar as regras que
orientam sua atividade administrativa, ai incluídas as que
se referem aos servidores públicos.
Na proposição em exame, pretende-se a criação de norma

destinada a um conjunto especifico ae servidores públicos:
os do Poder Legislativo. Nesse caso, a resolução, modalidade
especifica de norma legal, é o instrumento ade q uado, já que
a matéria se insere no âmbito da competência privativa da
Assembléia Legislativa, constando no inciso IV do art. 62 da
Carta mineira. Trata-se, ainda, de matéria de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia, nos termos do art. 66. 1.
"ci". cia Constituição Estadual.
Quanto ao mérito, encontramos motivos para a aprovação do
projeto. E fato notório que as despesas com pessoal, no
Estado, ultrapassam o limite definido na Lei Complementar
Federal ng 82. de 1995. Sabe-se, também, que as projeções
para o crescimento dessas despesas, em médio e longo prazos,
indicam a necessidade de providências concretas e imediatas
com vistas à redução dos custos de manutenção da máquina
administrativa, sem q ue, por Outro lado, sejam comprometidas
as exigências de qualidade no atendimento aos interesses do
Cidadão.

Dadas as limitações constitucionais existentes, a concessão
de incentivos ao servidor que queira desligar-se do serviço
público parece ser um meio adequado para que se implemente.
a contento, um programa de redução de gastos com pessoal.
Apresentamos, ao final deste parecer, algumas emendas que,
sem desfigurar o projeto originalmente a pr esentado, têm como
objetivo o seu aprimoramento.
A primeira delas procura adequar um dos aspectos da
proposição ao que recomenda a técnica de elaboração
legislativa, uma vez que o inciso VI do art. 2Q do projeto
faz menção a dispositivo constante em matéria ainda em
tramitação na Assembléia. A emenda que apresentamos
substitui a menção imprecisa por uma fórmula genérica que
possibilita a obtenção dos mesmos efeitos almejados no texto
original

As demais pretendem tornar mais claro e explícito o texto
originalmente apresentado, para que não haja dúvidas quando
de sua interpretação.
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Conclusão
Em face doexposto, opinamos oela aprovação do Projeto de
Resolução no 866/96 com as Emendas nos 1 a 5, a seguir
transcritas

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso VI do art. 2Q a seguinte redação:

 

"Art. 2ç - ...................................
VI - inclusão em programa de treinamento e assistência para
o reingresso no mercado de trabalho, desenvolvido pela
Assembléia ou pelo Poder Executivo, nos termos da legislação
em vigor.".

EMENDA No 2
Acrescente-se, no inciso : do a-t. 2ç. após a palavra
serviço", o termo 'pDlicc.

EMENDA No 3
Dê-se ao inciso III do art. 3g a seguinte redação:

 

"Art. 3g - ..................
III - existência de recursos financeiros disponiveis. nos

termos do art. 9g desta resolução.
EMENDA No 4

Dê-se ao E lg do art. 2Q a seguinte redação:

 

"Art. 2Q - .................................
5 1 Q - Para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá à remuneração
mensal do servidor mais as vantagens de caráter permanente,
ambas acrescidas de 20% (vinte por cento).".

EMENDA Ng 5
Dê-se ao i 2Q do art. 2Q a seguinte redação:

 

Art. 2g - ...........................
2g - Para os servidores não estáveis, a indenização de

que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 100% (cem
por cento) da remuneração mensal do servidor, acrescida das
vantagens de caráter permanente.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de junho de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Rêmolo Aloise. relator -

Wande"ley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista
- Antônio Júlio.

PARECER SOBRE A EMENDA No 5 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 872/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em
epígrafe institui contribuição previdenciária para Custeio
parcial de aposentadoria dos servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa.
Pubicada em 26/6/96. a proposição. distribuida à Mesa da
Assembléia Legislativa, nos termos do art. 80, VIII, 'a", do
Regimento Interno, recebeu parecer pela sua aprovação com as

Emendas flQS 1 a 4.
Durante a discussão da matéria em Plenário, foi apresentada
a Emenda no 5, sobre a qual, nos termos do art. 195, s 2g.
do mesmo Regimento. emitimos este parecer.

Fundamentação
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Pretende-se, no projeto de resolução em exame, a
instituição de contribuição previdenciária destinada ao
custeio parcial de aposentadoria dos servidores da
Assembléia Legislativa.
A Constituição da República, no "caput' do art. 149,
estabelece a competência privativa da União para a
instituição de contribuições sociais, como é o caso das
contribuições de natureza previdenciária. Entretanto, no
parágrafo único do mencionado art. 149, é facultado aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir
Contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, de sistemas de previdência e assistência
social
A necessidade ae ações efetivas para a obtenção cos
recursos necessários para o custeio do sistema
previdenciário é fato reconhecido. Em médio e longo prazos,
existem indicios claros de que o sistema de previdência
social receberá uma sobrecarga adicional de despesas.
obrigando o Estado á revisão de sua atuação.
Constatada a necessidade da instituição da contribuição
social, deve-se ressaltar o fato de que a Constituição
Federal não exige a criação de um fundo especifico para oue
seja viabilizada a sua cobrança. Exige-se, sim, a vinculação
dos recursos obtidos, que somente podem ser aplicados no
custeio, ainda que parcial, de aposentadorias. Essa condição
está atendida no projeto de resolução originalmente
apr esentado, razão pela qual não é necessária a Emenda nQ 5,
do Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a necessidade
da constituição prévia de fundo para a instituição da
cobrança.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nQ 5

apresentada em Plenário ao Projeto de Resolução nQ 872/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 4 de julho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista. relator -

Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise -
Paulo Pettersen.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 1, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 866/96
Mesa ca Assembléia Legislativa

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de

resolução em epigrafe institui o Programa de Desligamento
Voluntário de Servidor Público - PDV - no âmbito da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Publicada em 22/6/96, a matéria foi distribuída à Mesa da
Assembléia, nos termos do art. 80. VIII. "a". do Regimento
Interno, e recebeu parecer pela a provação com as Emendas ns1 a 5.
Durante a discussão

foi-lhe apresentado
termos do art. 195,
este parecer.

da proposição em Plenário, no lQ turno,
o Substitutivo ng 1, sobre o qual, nos

2, do Regimento Interno, emitimos
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Fundamentação
O programa próprio de desligamento voluntário de servidores
do Poder Legislativo deve ser análogo àquele encaminhado
pelo Poder Executivo, como já se ressaltou no parecer para
1Q turno apresentado ao projeto de resolução em exame. Dessa
forma, a Assembléia Legislativa pode apresentar sua
contribuição para a redução das despesas com o pagamento de
pessoal no Estado.
Sa pe-se q ue as despesas com pessoal no Estado ultrapassam o
limite definido na Lei Complementar Federal ng 82. ce 1995.
Sabe-se, também, que as projeções para o crescimento das
despesas com pessoal indicam a necessidade de ações
concretas e imediatas para a redução dos custos de
manutenção da máquina administrativa.
Assim, devem ser bem vistas todas as iniciativas, no âmbito

de qualquer dos Poderes de Estado, que venham contribuir
para a redução de despesas. Entretanto, como já dissemos,
essas iniciativas devem guardar semelhança entre si, para
que não se tenha a quebra do principio constitucional da
isonomia, o que pode r ia acontecer caso fossem diferentes as
regras aplicáveis em cada Poder.
O Su psttjtivo nç 1, em que pese a sua louvável intenção de
contribuir para o aprimoramento do projeto, apresenta
inovações que o afastam daquilo que propõe o Poder
Executivo. Lembre-se, ainda, que substitutivo semelhante
apresentado ao Projeto de Lei ng 469/96 recebeu parecer
contrário ria Comissão de Administração Pública. Assim, em
nome da isonomia de tratamento, não nos parece recomendável
a aprovação do Substitutivo ng 1. em exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo
nQ 1, apresentado em Plenário ao Projeto de Resolução ng
866/96.
Sala de Reuniões da Mesa ca Assembléia. 4 ce julho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista. relator -

Wanderley Ávila - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise. -
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 872/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto ce resolução em

epigrafe institui contribuição previdenciária para custeio
parcial de a posentadoria dos servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa.
Publicada em 26/6/96. a proposição foi aprovada em 1Q
turno, com as Emendas ns 1 a 4. Volta agora a matéria á
Mesa da Assembléia para, nos termos regimentais. receber
parecer para 2g turno. Em anexo segue a redação do vencido,
que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
O projeto de resolução em exame visa à instituição de
contribuição previdenciária destinada ao custeio parcial de
aposentadoria dos servidores da Assembléia Legislativa. A
matéria, quanto aos aspectos de juridicidade e
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constitucionalidade e ao mérito, não encontra, no nosso
entender, óbices à sua tramitação nesta Casa.
A Constituição da República faculta aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios a instituição de
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
beneficio destes, de sistemas de previdência e assistência
social.
No âmbito do Poder Legislativo mineiro, a necessidade ce
ações efetivas, em consonância com o que se pretende
implementar nos demais Poderes do Estado, com vistas à
Obtenção de recursos para a complementação do custeio do
sistema previdenciário, é uma realidade reconhecida. Em
médio e longo prazos, existem indícios claros ce Que o
sistema de previdência receberá uma sobrecarga adicional de
despesas, obrigando todos os setores do Estado à revisão de
sua atuação.
Existe, portanto, a necessidade de instituição de nova

contribuição. Que, canalizada para um objetivo determinado,
passará a integrar o orçamento do Estado, devendo, ainda,
ser incluída em dotação especifica, consignada à Assembléia
Legislativa, conforme prevê o art. 2Q do projeto de
resolução em exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nQ 872/96 na forma do vencido em primeiro turno.
Sala de Reuniões da Mesa ca Assembléia. 5 de julho ae 1996.
Agostinrio Patrús. Presidente - Antônio Júlio. relator -

Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise.
Redação do Vencido no l Q Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 872/96

Institui contribuição previcenciária para custeio parcia
de aposentadoria dos servidores da Secretaria da Asserndléia
Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - Fica instituída, nos termos desta resolução.
Contribuição previdenciária de natureza compuls6ria, para
custeio parcial dos proventos relativos à a posentadoria dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legs1ativa.
Art. 2g - A receita resultante da aplicação desta resolução
fica vinculada exclusivamente ao custeio parcial dos
proventos de aposentadoria dos servidores por ela abrangidos
e constará no orçamento do Estado, incluída em dotação
especifica Consignada à Assembléia Legislativa.

- Os valores da contribuição devida pelos ocu pantes de
cargo em comissão ce recrutamento amplo constituirão reserva
destinada à compensação financeira a que se refere o 2g do
art. 202 da Constituição da República.

- Não será, a qualquer título, devida ao servidor a
devolução de parcelas de contribuição já recolhidas.
Art. 3Q - A Contribuição de que trata esta resolução será
descontada em folha de pagamento e corresponderá a 3,5%
(três e meio por cento) do valor da remuneração mensal e dos
proventos dos servidores, acrescidos das vantagens de
caráter permanente, e do valor da gratificação natalina
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excluídas a parcela de que trata o inciso XVII do art. 'lg da
Constituição da República e as parcelas indenizatôrias.
Art. 4g - O servidor afastado de suas funções, sem ônus
para a Assembléia Legislativa, fica obrigado, na nipõtese oe
aposentadoria em cargo do quadro de pessoal de sua
Secretaria, ao recolhimento da contribuição de que trata
esta resolução, relativamente ao período em que tenha se
afastado e considerado o cargo efetivo ou a função pública
ocupados na é poca do afastamento.
Art. 5g - A Mesa cia Assembléia procederá á realização de
cálculos atuariais para a fixação da contribuição devida
pelo Estado e pelos servidores, inclusive para a
constituição cia reserva técnica e como subsidio para a
criação de Fundo es pecifico, a ser instituido em lei.
Parágrafo único - A:é a constituição do fundo de que trata
este artigo será mantido o atual sistema de custeio de
aposentadoria.
Art. 6g - Esta reso l ução será regulamentada pela Mesa da
Assembléia e entra em vigor na data de sua publicação.
produzindo seus efeitos 120 (cento e vinte) dias após o
primeiro dia útil do mês subseqüente ao cia puolicação.
Ar:. 7Q - Revogam-se as disposições em cortrãrio.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO No 866/96

Mesa da Assembléia Legislativa
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de
resolução em epigrafe institui o Programa de Desligamento
Voluntário cie Servidor Público - PDV - no âmbito da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
Aprovado em lQ turno, com as Emendas flQS 1 a S. vem o
projeto à Mesa da Assembléia Legislativa, para, nos termos
regimentais. receber parecer para o 2Q turno. Em anexo,

segue a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

Como já foi ressaltado quando da apreciação do parecer para
lQ turno, a instituição de programa próprio de desligamento
voluntário de servidores, pela Assembléia Legislativa.
representa uma contribuição deste Poder para a redução das
ces pesas com o pagamento de pessoal no Estaco.
Na iniciativa do Poder Legislativo estão integrados dois

CIOS princípios fundamentais existentes na ordem
constitucional brasileira: o que consagra a independência e
o que garante a harmonia entre os Poderes, conforme dispõem
os arts. 2g e 6g das Constituições Federal e Estadual,
resoect ivamente.
Quanto ao mérito, o projeto cie resolução em exame merece
ser aprovado. Sabe-se que as despesas com o pessoa l no
Estado ultrapassam o limite definido na Lei Complementar
Federal flQ	82, de 1995, e que as projeções para o
crescimento dessas despesas indicam a necessidade de
providências concretas e imediatas que visem à redução dos
custos cie manutenção da máquina administrativa.
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Dadas as limitações constitucionais existentes, um programa
de concessão de incentivos ao servidor que queira,
voluntariamente, desligar-se do serviço público representa
um instrumento adequado para a efetiva redução de gastos com
pessoal.
Assim sendo, opinamos pela aprovação, em 2Q turno, da
proposição em exame, apresentando, nesta oportunidade, as
Emendas ngs 1 a 10, que, sem alterar o espirito do projeto,
apenas procuram o seu aprimoramento, mediante a alteração de
alguns de seus dispositivos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução ng 866/96, na forma do vencido em lQ turno, com as
Emendas flQS 1 a 10, que apresentamos.

EMENDA No 1
Substitua-se, no art. 2g, a expressão 'nos termos da Lei ng
10.254, de 20 de julho de 1990, e da Deliberação ng 463. de
19 de setembro de 1990 pela expressão nos termos da
Resolução ng 5.105. de 26 ce setembro de 1991. e da
Deliberação da Mesa ng 1.025, ce 23 de fevereiro de 1994'.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao inciso II do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - ................
II - pagamento de férias vencidas e não gozadas referentes

ao exercicio de 1996, acrescidas da parcela de que trata o
inciso XVII do art. 7g da Constituição da República.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao 6 l Q do art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - .................
lg - Para os servidores estáveis, a indenização de que

trata o inciso 1 deste artigo corresponderá ao percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), incidente sobre a
remuneração mensal acrescida das vantagens de caráter
permanente.

EMENDA Ng 4
Dê-se ao f 2g do art. 2Q a seguinte reciação:
"Art. 2g - ....................................

- Para os servidores não estáveis a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponderá ao percentual de
125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre a
remuneração mensal acrescida das vantagens ae caráter
permanente.

EMENDA Ng 5
Acrescente-se, no 5g cio arc 2Q, após o termo 'serviço,

o termo "público".
EMENDA Ng 6

Dê-se ao inciso IV do art. 4Q a seguinte redação,
suprimindo-se o inciso V do art. 4g e renumerando-se os
demais:
"Art. 4g - ....................................

IV - possuir débito para com a administração direta,
autárquica ou fundacional do Poder Legislativo.

EMENDA No 7
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redação:
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Art. SQ - O servidor em gozo de qualquer das modalidades

de licença previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais oode requerer sua inclusão
no PDV.
Parágrafo único - Deferida a inclusâo, a licença perderá
efei'o de pleno direito, ficando o servidor desligado do
serviço público, na forma desta resolução, salvo no caso da
licença prevista no inciso XVIII do art. 7g da Constituição
da República.".

EMENDA No 8
Dê-se ao f 4Q do art. 2ç a seguinte redação:
" Art. 2g - .. ..........
4g - Para efeito de fixação da i ndenização de que trata o

inciso 1 deste artigo. o pservar-se-á, como limite para o
valor da case de cãlculo, o valor da remuneração do
Secretário de Estado, nos termos do art. 2g da Resolução ng
5.166. de 22 de dezembro de 1995, da Assembléia
Legislativa.".

EMENDA No 9
Dê-se ao 'caput' do art. 8g a seguinte redação:
"Art. 8g - O servidor receberá o valor total da indenização

de oue trata esta resolução de acordo com cronograma
financeiro de liberação dos recursos, nos termos do art. 9Q
desta lei e do que dispuser o regulamento.".

EMENDA No 10
Acrescente-se o art. 12:
"Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de julho de 1996.
Agostinho Patrús. Presidente - AntÕnio Júlio. relator -

Wanaerley Avila - Sebastião Nava'o Vieira - Rémolo Aloise.
Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 866/96

Institui o Programa de Desligamento Voluntário de Servidor
Público - PDV - no âmbito da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica instituído no âmbito da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Programa
de Desligamento Voluntário de Servidor Público - PDV.
Art. 2g - O servidor público estável ou não estável.
ocupante de cargo efetivo ou de função pública, nos termos
da Lei rig 10.254. de 20 de julho de 1990, e da Deliberação
da Mesa np 463. de 19 de setembro de 1990, que, no prazo de
60 (sessenta) dias a contar da data da publicação do
regulamento desta resolução. requerer sua exoneração ou
dis pensa nos termos desse programa, fará jus à seguinte
compensação indenizatória:

- indenização por ano de serviço público prestado ao
Estado de Minas Gerais;
II - pagamento de férias vencidas e não gozadas;
III - pagamento de férias-prémio não gozadas, nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente ã Emenda á
Constituição ng 18, de 1995;

o

E
o
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E
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IV - pagamento de gratificação natalina proporcional ao
perioclo aquisitivo existente na data do desligamento;
V acesso aos serviços de assistência médica do IPSEMG,
extensivo aos seus dependentes, pelo período de 1 (um) ano,
a contar da data do desligamento, respeitadas as condições
da legislação previdenciária especifica:
VI - inclusão em programa de treinamento e assistência para
o reingresso no mercado de trabalho, desenvolvido pela
Assembléia ou pelo Poder Executivo, nos termos da legislação
em vigor.

§ lg - Para os servidores estáveis, a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo Corresponderá á remuneração
mensal do servidor mais as vantagens de caráter permanente,
ambas acrescidas de 20% (vinte por cento).

- Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá a 100% (cem
por cento) da remuneração mensal do servidor, acrescida das
vantagens de caráter permanente.

- Para os servidores que Contarem tempo suficiente
para apostilamento, nos termos da legislação aplicável, será
observada, para a base de cálculo da indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo, a remuneração a que faria jus
na hipótese de apostilamento.

4Q - Será observado como valor máximo de remuneração,
Para fins de base de Cálculo da i ndenização de que trata o
inciso 1 deste artigo, o limite fixado no f l Q do art. 24 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

5g - Considera-se ano de serviço, para fins deste artigo,
cada ano integral ou fração igual ou superior a seis 6
(seis) meses de efetivo serviço prestado ao Estado de Minas
Gerais.
Art. 3Q - A formalização do processo de desligamento será

disciplinada em deliberação da Mesa.
lg - Compete á Mesa da Assembléia a decisão final e

irrecorrivel sobre o pedido de desligamento, que considerará
os seguintes elementos:
1 - garantia de que a execução das atividades e dos

serviços públicos de cada área não serão prejudicados;
II - possibilidade jurídica do pedido;
III - existência de recursos financeiros dis poníveis, nos

termos do art. 9g desta resolução.
Art. 4Q - Não será permitida a adesão ao PDV de servidor

que:
- estiver em acúmulo ilegal de cargo público, emprego

Público ou função pública;
II - estiver respondendo a processo administrativo

disciplinar ou  sindicância:
III - contar com tempo de serviço suficiente para ser

aposentado voluntária ou compulsoriamente;
IV - estiver obrigado a indenização ou devolução de

dinheiro aos cofres púclicos;
V - possuir débito para com o IPSEMG;
VI - pertencer a quadro de pessoal não abrangido por esta

resolução.
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Parágrafo único - O servidor que se encontrar nas hipóteses
previstas nos incisos IV e V deste artigo poderá requerer
sua inclusão no PDV, no prazo fixado nesta resolução, após
regular quitação de sua obrigação ou mediante compensação no
cálculo da indenização de que trata o art. 2g desta
resolução.
Art. 5g - o servidor em gozo de qualquer das modalidades d
licença previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais pode requerer sua inclusão
no PDV. Deferida essa inclusão, a licença perderá efeito de
pleno direito, ficando o servidor desligado, na forma desta
resolução.
Art. 6g - O cargo público ou função pública vagos em
decorrência da exoneração ou dispensa do servidor de que
trata esta resolução se extinguem automaticamente.
Art. 'lQ - O servidor cujo pedido de desligamento for
deferido não poderá ser nomeado durante o período de 2
(dois) anos contados da data da exoneração ou da dispensa,
para cargo ou função pública na Assembléia Legislativa,
salvo na hipótese de nomeação decorrente de aprovação em
concurso público.
Art. 8 - O servidor receberá o valor total apurado ca
indenização de aue trata esta resolução no prazo de 10 (dez)
dias contados da data de sua exoneração.
Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão
alimentícia em folha, o Estado depositará em juizo o
respectivo valor, observada a proporcionalidade entre a
pensão e a remuneração mensal.
Art. 90 - A implementação do programa instituído nesta
resolução fica condicionada à liberação, pelo Poder
Executivo, dOS recursos consignados no contrato de abertura
ce Crédito firmado com a Caixa Econômica Federal, na forma
prevista no Voto nQ 162, de 30 de novembro de 1995, do
Conselho Monetário Nacional.
Art. 10 - A Mesa da Assembléia regulamentará esta resolução
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de
sua publicação.
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de Sua

publicação. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ng 872/96
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução ng 872/96, de autoria da Mesa da
Assembléia Legislativa, que institui contribuição
previdenciária para custeio parcial de aposentadoria dos
servidores cia Secretaria da Assembléia Legislativa, foi
aprovado no 2g turno, com a Emenda ng 1 ao vencido no lQ
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se car à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 872/96
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Institui Contribuição previdenciária para Custeio parcial
de aposentadoria dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa.

A Assembléia Legislativa co Estaco de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica instituída, nos termos desta resolução,
contribuição previdenciária de natureza compulsória,
destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria
do servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa.
Art. 2Q - A receita resultante da aplicação desta resolução
fica vinculada exclusivamente ao custeio parcial dos
proventos de aposentadoria dos servidores por ela abrangidos
e Constará no orçamento do Estado, incluida em dotação
especifica consignada à Assembléia Legislativa.
§ l Q A Contribuição devida por ocupante de cargo emC
omissão de recrutamento amplo Constituirá reserva destinada
á compensação financeira a que se refere o 2Q do art. 202
da Constituição tia República.

- Não será devida ao servidor, a qualquer titulo, a
devolução de parcela de contribuição já recolhida.
Art. 3g - A contribuição de que trata esta resolução será
descontada em folha de pagamento e corresponderá a 3,5%
(três e meio por cento) do valor tia remuneração mensal e dos
proventos do servidor, acrescidos das vantagens de caráter
permanente e do valor tia gratificação natalina. excluica a
parcela de que trata o inciso XVII do art. 7g tia
Constituição da República e as parcelas indenizatórjas.
Art. 4g - O servidor afastado de suas funções, sem ônus
para a Assembléia Legislativa, fica obrigado, na hipótese de
aposentadoria em cargo do quadro de pessoal de sua
Secretaria, ao recolhimento da Contribuição de que trata
esta resolução, relativamente ao Período de afastamento,
considerado o cargo efetivo ou a função pública ocupados na
época do afastamento.
Art. 5g - A Mesa tia Assembléia procederá à r ea l ização de
cálculos atuariais para a fixação da contribuição devida
pelo Estado e pelos servidores, inclusive para a
constituição da reserva técnica e como subsidio para a
criação de fundo especifico, a ser instituído em lei.

1 Q - Fica mantido o atual sistema de custeio de
aposentadoria, até a constituição do fundo de que trata este
artigo.

2g - A Mesa tia Assembléia promoverá, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, seminário legislativo sobre o Sistema
Previcenciárjo do Servidor Público.
Art. 6g - Esta resolução será regulamentada pela Mesa da
Assembléia e entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos 120 (cento e vinte) dias após o primeiro
dia útil do mês subseqüente ao da publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de julno de 1996.

José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandãc, relatora -
Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 866/96
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Comissão de Redação
O Projeto de Resolução ng 866/96. da Mesa da Assembléia,
que institui o Programa de Desligamento Voluntário de
Servidor Público - PDV -, no âmbito oa Sec retaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2g turno, com as Emendas flQS 1 a 10 ao vencido
no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 866/96
Institui o Programa de Desligamento Voluntário de Servidor
Público - PDV -, no âmbito da Secretara ca Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica instituído, no âmbito da Secretaria da

Assembléia Legislativa, o Programa de Desligamento
Voluntário de Servidor Público - PDV.
Art. 2g - O servidor público estável ou não estável,

ocupante de cargo efetivo ou de função pública, nos termos
da Resolução rg 5.105. oe 26 ce setembro de 1991, e da
Deliberação da Mesa ng 1.025, de 24 de fevereiro de 1994,
que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da
publicação do regulamento desta resolução, requerer sua
exoneração ou dispensa nos termos desse programa fará jus á
seguinte compensação indenizatõria:
1 - indenização por ano e serviço público prestado ao

Estado de Minas Gerais;
II - pagamento de férias vencidas e não gozadas. referentes

ao exercício de 1996, acrescidas da parcela de que trata o
inciso XVII do art. 7g ca Constituição Federal;
III - pagamento de férias-prêmio não gozadas nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente á Emenda à
Constituição nQ 18. de 21 de dezembro de 1995;
IV - pagamento de gratificação natalina proporcional ao

período aquisitivo existente na data do desligamento;
V - acesso aos serviços de assistência médica do Instituto
e Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG -, extensivo aos seus dependentes, pelo periodo de 1

(um) ano a contar da data do desligamento, respeitadas as
condições da legislação previdenciária especifica;
Vi - inclusão em programa de treinamento e assistência para
o reingresso no mercado de trabalho, desenvolvido pela
Assembléia Legislativa ou pelo Poder Executivo, nos termos
da legislação em vigor.

lg - Para o servidor estável, a indenização de q ue trata
o inciso 1 deste artigo corresponde ao percentual de 150%
(cento e cinqüenta por cento), incidente sobre a remuneração
mensal, acrescida das vantagens de caráter permanente.

- Para o servidor não estável a indenização de que
trata o inciso 1 deste artigo corresponde ao percentual de
125% (cento e vinte e cinco por cento), incidente sobre a
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remuneração mensal, acrescida das vantagens de caráter
permanente.

3p - Para o servidor que contar tempo suficiente para
a postilamento, nos termos da legislação aplicável. será
observada, para a base de cálculo da indenização øe que
trata o inciso 1 deste artigo, a remuneração a que faria jus
na hipótese de apostilamento.

- Para efeito de fixação da indenização de que trata o
inciso 1 deste artigo, observar-se-á, como limite para o
valor da base de cálculo, a remuneração do Secretário de
Estado, nos termos do art. 2g da Resolução ng 5.166. de 21
de dezembro de 1995, da Assembléia Legisla'iva.

5g - Considera-se ano de serviço , para fins deste
artigo. cada ano integral ou fração igual ou superior a 6
(seis) meses de efetivo serviço público prestado ao Estado
ce Minas Gerais.

Art. 3Q - A formalização do processo de desligamento será
disciplinada em deliberação da Mesa da Assembléia.

1 Q - Compete à Mesa da Assembléia a decisão final e
irrecorrivel sobre o pedido de desligamento, que considerará
OS seguintes elementos:
1 - garantia de que a execução das atividades e aos

serviços públicos de cada área não seja prejudicada;
II - possibilidade jurídica do pedido:
III - existência de recursos financeiros disponíveis, nos

termos do art. 9g desta resolução.
Art. 4g - Não será permitida a adesão ao PDV de servidor

que:

1 - estiver em acúmulo ilegal de cargo público, emprego
público ou função pública;
II - estiver respondendo a processo administrativo

disciplinar ou a sindicância;
III - contar tempo de serviço suficiente para ser

aposentado voluntária ou compulsoriamente;
IV - possuir débito para com a administração direta,

autárquica ou fundacional do Poder Legislativo;
V - pertencer a quadro de pessoal não abrangido por esta

resolução.
Parágrafo único - O servidor que se encontrar na hipótese

prevista no inciso IV deste artigo poderá requerer sua
inclusão no PDV, no prazo fixado nesta resolução, após
regular Quitação de Sua obrigação ou mediante com pensação no
cálculo da indenização de que trata o art. 2g desta
resolução.
Art. SQ - O servidor em gozo de qualquer das modalidades de
licença previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais pode requerer sua inclusão
no PDV.

Parágrafo único - Deferida a inclusão, a licença perderá
efeito de pleno direito, ficando o servidor desligado do
serviço público, na forma desta resolução, salvo no caso da
licença prevista no inciso XVIII do art. 7g da Constituição
Federal.
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Art. 6g O cargo público ou função pública vagos em
decorrência da exoneração ou dispensa do servidor de que
trata esta resolução extinguem-se automaticamente.
Art. 7g - O servidor cujo pedido de desligamento for
deferido não poderá ser nomeado, durante o período de 2
(dois) anos contados da exoneração ou da dispensa, para
cargo ou função na Assembléia Legislativa, salvo na hipótese
ce nomeação decorrente de aprovação em concurso público.
Art. BQ - O servidor receberá o valor total da indenização
de que trata esta resolução de acordo com cronograma
financeiro de liberação dos recursos, nos termos do art. 9Q
desta resolução e do q ue dispuser o seu regulamento.
Parágrafo único - Se o servidor tiver desconto de pensão
alimentícia em folha, o Estado depositará em juizo O
respectivo valor, observada a proporcionalidade entre a
oensão e a remuneração mensal
Art. 9g - A implementação do programa instituido nesta
resolução fica concicionada á liberação, pelo Poder
Executivo, dos recursos consignados no contrato de abertura
de crédito firmado com a Caixa Econômica Federal, na forma
prevista no Voto rg 162. de 30 de novembro de 1995, cio
Conselho Monetário Nacional.
Art. 10 - A Mesa da Assembléia regulamentará esta resolução
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de
sua publicação.
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

Geraldo Rezende.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE JULHO DE 1996

ATA

ATA DA 123ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE JULHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinno Patris
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lê PARTE: At	-Suspensão e	reabertura da	reunião	-	Chamada	pararecomposição de	quorum; inexistência de número regimental

para votação - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada
para ve r ificação de "quorum"; existência de número
regimental para votação - 251 PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão
e Votação de Proposições: Requer'rnen:o do Deputado Gilmar
Machado; discurso do Deputado Durvai Angelo; suspensão da
apreciação do requerimento - Requerimento do Deputado Durvai
Angelo; discursos dos Deputados Gilmar Machado. Marcos
Helênio e Anivaldo Coelho; questão de ordem; chamada para
recomposição de quorum; existência de número regimental
para votação; discurso do Deputado Ivo José; questão de
ordem; chamada para recomposição de quorum'; inexistência
de número regimental para a continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem OS Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alrnir Cardoso - Alvaro Antônio
- Ancierson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Cléuber Carneiro -
Dimas Rocrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machaco - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zarito - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15min,

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

la PARTE
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- O Deputado Ermano Batista, q-Secretáro nas funções de
2Q-Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Vamos suspender a reunião por alguns
minutos, para maiores entendimentos, apôs o que a reunião
será reaberta.
- SuspencemSe os traDahoS.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Está reaberta a reunião. A Presidência
convida o Sr. Secretário para proceder à chamada dos
Deputados para a recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Geraldo Rezende) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á cnarnaaa 36 Deputados,

portanto, não rã' cluoruni" para votação.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5
minutos, para que possamos fazer a recomposição do "quorum",

uma vez que há matéria da maior importância na pauta, para
ser votada. Está Suspensa a reunião.
- Sus pende-se a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Com a

palavra. o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos

Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 39 Deputados.

portanto, há" quorum' para votação.
22 PARTE (ORDEM DO DIA)

O Sr.
*
'residente - Nos termos do edital de co nvocação , a

Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante da pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerime n to do Deputado
Gilmar Machado. que, rã forma regimenta' . req'.Jer a alteração
da pauta, ce modo que o Projeto de Lei flQ 813/96 seja
apreciado em ultimo lugar, entre os projetos que se
encontram em fase de votação. Em votação, o requerimento.
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas. somos favoráveis ã inversão da pauta por

compreendermos que o Projeto ng 813, Que estabelece o
confisco de 3.5% no salário dos servidores que ganham abaixo
de R$2.100,00 em Minas Gerais, é a discussão prioritária
desta Assembléia.
E bom esclarecer que a Bancada do PT vem desenvolvendo uma
discussão de alto nive, talvez não só externando a nossa
posição, ou a posição dos servidores que serão atingidos por
esse desconto extra, mas - quem sabe - até a posição de
muitos Deputados de outras Bancadas que, também, já
perceberam aspectos equivocados nesse projeto, já perceberam
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Que esse projeto vai ser muitíssimo prejudicial ao sistema
de previdência estadual, porque ele não vem, a partir de uma
emenda pontual, de um retalho, trazer uma proposta mais
Profunda para solucionar o problema da Previdência em Minas
Gerais.
Queremos deixar bem claro que estivemos, tanto na semana
Passada como nesta, abertos a discutir, a aceitar alguns
aspectos, a agilizar pontos da reforma p roposta pelo Governo
do Estado, mas queriamos que houvesse uma discussão séria,
profunda, sobre o Projeto ng 813. Entendemos que isso não
foi possivel porque uma força estranha está obrigando muitos
Deputados a votarem algo com aue suas consciências não
concordam, porque estão sendo cobrados em suas bases
eleitorais. Por que sentimos este clima e este movimento
contrario ao projeto? Porque esse projeto cria privilégios,
estabelece diferenciações ao não atacar fundamentalmente a
questão da Previdência.
Como vamos dizer, em nossas bases eleitorais, que os
Deputados Estaduais vão contribuir com R$168,00 para a
Previdência, enquanto a D. Joana, servente de escola em
Pirapora. em Janaúba ou em Pedro Leopoldo, vai Contribuir
com R$12. DO? Como poderemos falar em nossas bases que o
Governador do Estado, Que percebe o salário de R$12.000,00
cor més, vai contribuir com R$168.00, valor Que nem atinge

ao que recebe, enquanto a D. Joana, zeladora da escola.
vai contribuir com R$12.00? Realmente, é algo injusto. Como
poderemos dizer em nossas bases que um Desembargador de
Justiça em Minas Gerais, que, Com suas vantagens pessoais,
deve perceber um salário maior do que o do Governador, vai
Contribuir com R$168.00, enquanto a D. Joana, servente de
escola, vai contribuir com R$12.00?
Quero que os Srs. Deputaaos me expliquem a mágica; quero
que expliquem às suas bases como isso é possivel. E mais
ainda: os servidores de algumas categorias não têm aumento
registrado há mais de um ano, inclusive os servidores do
Poder Legislativo. Como vamos explicar-lhes que irão
contribuir com mais 3,5% para o sistema previdenciário, se o
salário deles não teve nenhum aumento Correspondente e
nenhum tipo de reajuste? Explique-me como é cossivel fazer
essa magica. Digo mais: se o Governo alega d i ficuldades de
caixa, quero que os Deputados me expliquem por que o Governo
não paga R$300.000.000,00 ca Previdência ao sistema sucatado
do interior, que é uma vergonha. Quero ver quem lá de
Contagem tem condição, enquanto servidor público estadual
de dizer que pode depender apenas do sistema do IPSEMG. Quem
lã de Poços de Caldas pode convencer o Deputado da região
que só com o sistema de previdência do IPSEMG, enquanto
servidor público, pode ter atendimento médico e odontológico
para si e para a sua familia? Quero que me expliquem como o
servidor de Recreio, que fica na região, pode garantir
atendimento médico com o sistema atual de previdência? Como
um Governo que ceve R$300.000.000,00 á previdência vem pedir
a nós que contribuamos com mais e que autorizemos o aumento
dessa mesma contribuição em 3,5%? Será que não estamos dando
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ao Governo um instrumento a mais de não-repasse para O
sistema de assistência médica do IPSEMG? E a qualidade do
serviço continuará corno está hoje? Quero saber como
explicaremos isso em nossas bases e. mais ainda, como
explicaremos isso para a sociedade. Uma sociedade que não
está tendo atendimento médico, que tem um péssimo
atendimento também na educação e que não tem uma política
habitacional. E o Governo fala em aumentar a aliquota dos
servidores.
A sociedade, em nossas cidades, nos cobrará tal questão.
Então, penso. Srs. Deputados, que não podemos votar um
projeto que não conseguimos explicar aos nossos amigos
eleitores e ao povo mineiro, que representamos. Não podemos
dar o nosso aval e o nosso sim'. A Bancada do PT trouxe
propostas. Tanto as trouxe que mostrou ao Governo a trombada
jurídica que estava fazendo no projeto original, e a
necessidade de corrigi-Ia. Continuamos mostrando que essa
trombada jurídica continua, pois o projeto afronta, nos seus
arts. 6g e 7Q. o art. 24 da Constituição Federal, conforme
já explicamos neste Plenário. Trazemos para o Governo também
uma proposta concreta, que foi levada hoje ao Governador na
reunião de Lideranças e que coloco agora: "O Governo, no
primeiro dia do mês subseqúente à aprovação do projeto de
contribuição previaenciãria. tem 120 dias para cobrar." Isso
significa que, vencendo o prazo em dezembro, só entrarão
recursos nos cofres públicos no mês de janeiro. Então, O
Governo só terá esses 3.5% da previdência no mês de janeiro.
Qual é a nossa proposta? Que façamos o seminário de
previdência no mês de agosto, pois, desde dezembro cio ano
oassado. já estava acordado que ele seria feito, e
garantimos ao Governo que o mesmo prazo para a cobrança
seria mantido. ISSO não quer dizer que aceitaniamoS a
oroposta do Governo, mas Que. no mesmo prazo, ou seja. no
mês de dezembro. já seria incluído no contracheque O
desconto que o Governo e nós comprovássemos ser necessário
para um fundo de previdência, como estabelece a Norma da
Gestão de Fundos ca Previdência, para gerir esses recursos.
Então pergunto: onde está a intransigência? Será que O
Governo se acovardou e se rendeu aos marajás Que existem em
vários setores do serviço público, decidindo jogar as contas
nas costas dos baixos salários? Será? Será que o Governo
teve a coragem também de enfrentar o Poder Judiciário, de
enfrentar o Tribunal de Contas, de enfrentar a Procuradoria
e, por isso, está fazendo um remendo e sendo subserviente ao
incluir as donas Joanas da vida? E essa a questão!
E uma questão de coerência. Srs. Deputados, bem como de
justiça social. Acho que a votação desse projeto hoje. na
forma em que ele está, significa traição ao povo de Minas
Gerais. E tenho certeza de que de nós será cobrada essa
traição.
A justificativa co Governador na reunião foi tranquila e
correta. Mas por que não realizarmos a discussão em
profundidade? Por que fazermos a discussão periférica? Não
quero contribuir para a Previdência com R$168,00. Quero ter
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a contribuição que a O. Joana vai ter, no mesmo percentual.
E uma questão de justiça.
O Sr. Presidente - A Presidência Suspende a apreciação
desse requerimento, uma vez q ue o projeto a que ele se
refere não está em condição de ser apreciado nesta reunião,
realizado na parte da manhã. Somente estará em condições á
tarde.
Vem á Mesa r eq uerimento do De putado Durvai Angelo. Que
solicita, na forma regimental, a alteração da pauta, de modo
q ue o Projeto de Lei ng 834/96 seja apreciado após o Projeto
de Lei 469/95. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas
galerias, imprensa, público que nos ouve nos gabinetes e que
realmente vai nos ouvir bastante durante o dia e à noite,
estamos iniciando mais um processo de obstrução.
Estamos encaminhando o requerimento do De putado Durval

Ângelo, em que propõe inverter a pauta para que o Projeto de
Lei ng 834/96. Que trata cia GASMIG, possa ser discutido - e
estamos pedindo um voto favorável a ele - após o exame cio
Projeto de Lei ng 469/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio. Por quê? Porque o projeto do Deputado José
Bonifácio já estava na fase de encaminhamento de votação.
Portanto, não teria corno alterar outra vez a pauta, porque,
com relação ao Projeto de Lei nQ 834/96. não tinhamos ainda
entrado nessa fase.
Por isso é que pedimos que votemos primeiramente o projeto
do Deputado José Bonifácio, que é sobre o programa de
desligamento voluntário - uma vez que não podemos mais
alterar a pauta, já que ontem á noite iniciamos esse debate
-, e que posteriormente entremos ria discussão da GASMIG,
para que depois, então, possamos entrar nos outros projetos
que se encontram na pauta.

Por que estamos apresentando essas modificações e ao mesmo
tempo incomodando algumas pessoas? Lamentamos isso, e
inclusive queremos parabenizar e ao mesmo tempo nos
solidarizar com as companheiras e os companheiros da
Taquigrafia, porque sei que, nesses momentos, eles trabalham
muito, sofrem bastante, para terem, ás vezes, de nos ouvir
até alterados, falando rapidamente e dificultando, assim, o
trabalho deles. Mas, Com competência e esforço, o pessoal da
Taquigrafia tem reproduzido fielmente tudo que é expressado
aqui. Sei, também, que irão nos acompanhar com muito prazer
durante a manhã, a tarde e a noite.
Queremos, assim, parabenizar esses funcionários
extremamente eficientes e com petentes pelo seu trabalho.
Tenho certeza de que eles entendem por que estamos fazendo
isso.
E que é necessário discutirmos essa questão previdenciária,

que é, de fato, explosiva.
O Congresso Nacional vem discutindo a reforma
previdenciária há muito tempo, sem ainda ter chegado a um
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resultado, e. de repente, em Minas Gerais, quer-se resolver
o problema em dois dias. Ora, não é bem assim.
O Governo mandou a esta Casa um projeto que é
inconstitucional; ele próprio o reconheceu, tanto é que
enviou um substitutivo para corrigi-lo. E hoje, em reunião,
o Governador propôs que votássemos o projeto agora e que
depois, em agosto e setembro, voltássemos a discutir a
q uestão co IPSEMG.
Ora, por cue ele não fez essa discussão durante esse um ano
e meio de seu governo? Esquisito, não? Estão aqui conosco
representantes da Coordenação Sindical. Diretores e
representantes cio IPSEMG e funcionários da Fazenda, entre
outros. Quantas vezes vocês foram chamados para discutir o
assunto? Nenhuma vez. Nunca foram chamados. E, hoje, o
Governador, calmamente, tranqüilamente, diz que agora vai
chamar todo mundo para o debate. Passaram-se 18 meses sem
q ue chamasse um sequer para discutir o assunto, e hoje nos
disse: "Fiquem tranqúilos, pois o negócio vai ser
diferente." Ora, as pessoas precisam ser tratadas com um
pouco mais de respeito.
Queremos, sim, fazer o debate. Já tem mais ce um mês que
entramos com requerimento propondo um seminário. Cadê o
seminário? Não propuseram data nem falaram nada. Agora, de
uma hora para outra, vai ter seminário, debate e tudo vai se
resolver. Como as coisas ficam fáceis quando se tem o
interesse de que se vote logo, não é mesmo?
O que se quer é que votemos logo e, dai, esquece-se tudo. E
por que o Governo está tão preocupado em votar isso agora?
Porque em agosto e setembro não vai ter votação nesta
Assembléia, uma vez q ue a maioria dos Deputados vai estar em
campanha eleitoral . O Governador sabe disso muito bem, e por
isso está prometendo que, em agosto e setembro. haverá
seminários. deliberações e votações sobre o IPSEMC-. Ora,
meus amigos, a quem ele está querendo enganar?
A fala de que "vamos realmente endurecer com o Judiciário;
vamos fazer com que ele venha e mande projetos" é
simplesmente ridícula. O Judiciário também sabe que, em
agosto e setembro, não há votações aqui. Ele sabe que o que
ele mandar para esta Casa agora só será votado depois das
eleições. Por isso é que não mandou nem vai mandar nada para
nós.
O Governador está achando que vai enganar a quem? Todos
aqui são inteligentes e espertos. Ninguém aqui é bobo; se
fosse, não estaria aqui
Queremos, então, dizer que o PT manterá sua posição. Vai
haver o rolo compressor e o projeto, na forma do seu
substitutivo, vai até acabar sendo votado. Tudo bem. A
Bancada do PT vai cair, mas vai cair de pé. Preferimos cair
de pé a cair de joelhos. Nossa opção sempre foi a dignidade.
Vamos cair discutindo, observando o Regimento Interno,
dentro daquilo que nos é possível, dentro do acordo que
todos nós devemos cumprir nesta Casa. Como sempre, nada
faremos fora desse acordo estabelecido.
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Estaremos aqui utilizando tudo o que pudermos dentro do
Regimento Interno, e vamos falar durante todos os segundos
que nos restarem.

Não concordamos com esse sistema, em que uma serviçal que
ganha um salário rninimo contribui com 11,5%, enquanto eu.
como Deputado, com um salário de R$6.000,00, contribuo com
7.3%. Se essa é a justiça, eu discordo dela.
Quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais.
Essa é a lógica do projeto que vai estar em votação. Nesse
projeto eu não voto. Voto contra, porque essa deve ser a
POSIÇãO daqueles que compreendem e defendem a justiça.
Querem discutir, vamos fazer justiça, mas vamos fazer a
justiça correta.
Parece que o Governacor ficou entusiasmado com o 'Projeto
Robin Hodd', do ICMS, mas agora faz o inverso. Vai tirar
daqueles que ganham menos para passar para quem ganha mais.
Somos contrários à lógica desse projeto. Enquanto tivermos
força, enquanto tivermos um segundo naquele relógio, vamos
utilizá-lo. Esse é o tempo que temos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênios - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, público presente, em relação ao
r equerimento que estamos encaminhando, solicitando a
alteração de pauta para que o Projeto nQ 834 seja apreciado
após o P rojeto flQ 469, já fizemos ontem um apelo, no sentido
de que fosse tentado o adiamento desse projeto sobre a
contribuição previdenciária.
Lamentavelmente, hoje não foi possivel ser feito o acordo
com as lideranças que se reuniram com o Governaaor. Mesmo
que o dialogo tenha sido proveitoso, faltou um elemento
fundamental, que é a representação co f uncionário público, a
coordenação sindical. Os diversos sindicatos l igados ao
funcionalismo querem manter o diálogo aberto para que se
encontre uma solução razoável para a questão do aumento da
aliquota da contribuição previdenciária.
Realmente, não há uma forma de compreensão por parte deles,
e também nós entendemos assim, que esse limite fique em
R$168,00 até R$2.000.00. e acima disso não se Cobra mais
nada.
Se o Estado precisa que naja um aumento cas contribuições
para dar suporte à a posentadoria e á assistência médica, é
porque isso não tem sido bem feito pelo IPSEMG. Quem conhece
o IPSEMG sabe que, no interior, a melhor forma de ser
atendido é pegar um ônibus e vir a Belo Horizonte. O
atendimento no interior é precário. No caso, o atendimento
em Belo Horizonte vai ficar sobrecarregado.
Entendemos que no seminário que foi marcado haverá um

debate sobre a questão do Fundo e sobre a reestruturação,
quando haverá um debate sobre o fundo e a reestruturação do
atendimento previdenciárjo Ressaltamos que a pressa, neste
momento, trará grandes prejuizos.

Queremos advertir que vamos votar, sim, mas deveria haver
um Compromisso para que viesse a esta Casa o projeto de
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contribuição previdenciária do Judiciário, que, pelo jeito,
está indiferente. Ao que parece, está contra, e há uma
declaração do Tribunal de Alçada de que o projeto é
inconstitucional, e ele não quer participar. Se for possível
não ser incluído o Judiciário. como ficará a isonomia?
Seriam penalizados o Executivo e o Legislativo? De qualquer
maneira, se o Judiciário não for incluído, permanecerá a
anomalia em que Desembargadores, Juizes e parlamentares não
contribuiriam com determinado percentual sobre seus
salários, permanecendo com os mesmos descontos que são
feitos hoje? Ai, teremos de dar razão aos trabalhadores que
têm baixa remuneração, para quem RS10.00 significam muito, e
podem corresponder ao leite que faltará para sua família.
Afinal, esse valor representa 10 51z do custo da cesta básica.
Temos ae pensar com muita calma sobre esse projeto. Há
ainda outra preocupação, que, muitas vezes, nos desanima: ao
mesmo tempo em que temos Deputados atuantes e Sérios, há
também nesta Casa Deputados que só aparecem para votar
quando o Governo oferece algum estimulo. Isso nos irrita,
pois esses parlamentares já deveriam ter sido cassados. Essa
é uma situação vergonhosa. Há meses esses De putados não
freqüentam a Casa. De vez em quando aparecem, mesmo assim.
auando há um estimulo. Quando surge um projeto em cuja
aprovação o Governo tem interesse, aparecem perguntando o
aue se está votando. E preciso cobrar isso do Deputado
Rêmolo Aloise e do Sr. Presidente, porque tem de haver, pelo
menos, desconto nos subsídios desses gazeteiros.
Não concordamos, de igual forma, com esse painel,
caríssimo, instalado no Plenário, que serve apenas para
registro de nomes. Até hoje, não foi utilizado para o
registro de votação. Fatos como esses nos desiludem. Por
diversas vezes, já falei pue a Assembléia não tem
necessidade de fazer reuniões extraordinárias nos períodos
comuns, porque as reuniões iniciam ás 14h15min e ás 15 horas
já estão encerradas. Apesar disso, são marcadas
extraordinárias para a noite. Não basta falar sobre isso. Se
queremos atuar como De putados suprapartidários, preocupados

com o aspecto moral, temos de cuidar de tudo isso. Temos de
pedir providências contra os parlamentares gazeteiros e
pedir aue diminuam as reuniões extraordinárias, cujas
convocações não se justicam.
Embora não ache que o Deputado tenha um grande salário - é

claro que tem, em comparação com a maioria da população -. é
desagradável o povo pagar e o Deputado não trabalhar,
adotando uma série de artifícios para aumentar seu salário.
Essas coisas realmente nos desanimam a continuar a luta
parlamentar, a manter as expectativas em cada eleição.
Esse caso, por exemp lo, envolve até uma questão cristã,
pois não podemos penalizar o trabalhador que ganfla R$200.00
ou R$400.00 com mais esse confisco de 3,5% em seu salário,
deixando de fora DesemDargaóoreS. Juizes e Deputados, que
não vão pagar nada ou vão pagar uma contribuição infima.
Assim, pedimos, mais uma vez, que essa discussão seja
deixada para agosto. Essa grana não vai entrar no caixa do
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Governo antes de dezembro. É bobagem essa correria. Vamos
discutir isso em agosto. O que tinha de ser uma ajuda para
os Deputados já foi feito; os estimulos que o Governo tem ce
dar, ele dá, mas isso não depende desse projeto. Não podemos
compactuar com isso e esperamos que, na parte da tarde, os
representantes do funcionalismo estejam presentes para
acompanhar de perto a votação até o seu final, para verem
como vai ficar sua situação. E isso que tinriamos a dizer.
Posteriormente faremos novos encaminriamerrtos.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com apalavra, O Deputado Anivalco Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr.	Presidente, Srs.Deputados, Sras. De p utadas. púbico presente nas galerias e

imprensa, estamos aqui para encaminhar a favor cia alteração
da pauta, de modo q ue o Projeto de Lei 834/96 seja apreciado
após o Projeto de Lei nQ 469/95. O q ue mais estamos ouvindosão os p ronunciamentos dos companheiros da Bancada do PT com
relação ao Projeto de Lei ng 813/96 - e ai todos pensam que
a p reocupação da Bancada é somente com esse projeto -, que
trata da cobrança da contribuição previcjencjária para fins
de complementar o custeio relativo às aposentadorias dos
servidores públicos civis e militares do Estado. Mas temos
também nos Outros projetos - e não são poucos - muitas
emendas para discutirmos ao longo da tarde de hoje, durante
essa noite, no dia de amanhã, no sábado e no domingo, ce
acordo com o nosso Presidente. Que já se referiu às
convocações para o final da semana. E vamos tratar de um
desses projetos aqui, agora, colocando para os Deputados a
preocupação do Sr. Alexandre Erija Lisboa, engenheiro,
Diretor do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, que,
Sobre a venda da GASMIG, diz o seguinte: ( Lê:)

Venda da GASMIG: uma Aventura Politica Perigosa
O gás natural (GN) ocupa um lugar de destaque entre os

energéticos mais consumidos no mundo, suprindo cerca de 20%
do consumo mundial. Além de ser um instrumento vital e
estratégico para o desenvolvimento industrial e econômico de
muitos paises, o GN, devido à baixa emissão de poluentes do
tipo COx, NOx e SOx, tem sido uma alternativa ambientalmente
aceita para o suprimento energético dos setores de
transporte e industrial. A alta participação do GN na matriz
energética dos paises mais ricos co p laneta fala por si da
Importância desse energético.
No Brasil, apesar da participação do gás natural na matriz

energética ser ainda pequena (2,5%), houve um crescimento
acelerado dessa participação ao longo dos últimos anos. De
1981 a 1995, a produção de gás natural no Pais saltou de 6,8
milhões a 22 milhões de m3/dia, resultando num crescimento
médio anual de 8,8%, neste mesmo peri000.
Criação
Considerando o grande potencial do GN, em Minas Gerais, foi

criada, em 1988, a Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG
- com a finalidade de explorar a distribuição do gás no
Estado. Para tocar o novo negócio, foi então escolhida a
CEMIG, na época Centrais Elétricas de Minas Gerais, devido à
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sua grande capacidade e infra-estrutura na gestão do
suprimento elétrico e também coerente com uma tendência
mundial, de enxergar a questão energética (gás,
eletricidade, etc. ) como um todo, de maneira integrada. E
necessário lembrar que pouco depois da criação da GASMIG. a
CEMIG passou a se chamar Companhia Energética de Minas
Gerais.
Inicio das Atividades
A GASMIG iniciou suas operações com a comercialização do
biogás produzido no aterro sanitário da Prefeitura de Belo
Horizonte, em 1989."
Não é só esse projeto aue estamos discutindo, mas,
principalmente, o que foi motivo cia reunião com o Governador
cio Estado, o Projeto de Lei ng 813/96. A maioria dos
Deputados pensa que o PT está fazendo obstrução por causa do
Projeto de Lei flQ 813/96. Não estamos fazendo obstrução
somente por causa desse projeto. Estaremos aqui na tribuna
durante a votação de todos os projetos, pois em todos eles
temos emendas e coisas com as quais não concorcarnos.
Voltando ao Projeto de Lei ng 834/96. para Que ele seja
apreciaco após o Projeto ae Lei ng 869/96, vamos ler, na
integra, o que está na pauta de hoje.
Projeto de Lei ng 834/96 - Votação , em 2Q turno, do Projeto

de Lei ng 834/96, do Governador do Estado, que altera a Lei
flQ 1.393, que cria o Fundo de Incentivo á Industrialização e
lhe acrescenta dispositivos. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido em lg turno.
O Projeto de Lei ng 469/95, do Deputado José Bonifácio, que
estabelece incentivos para exoneração voluntária dos
servidores públicos estaduais, bastante discutido ontem, não
contou com a presença do seu autor. A Bancada do PT pediu
Cemasiacamente oue tivéssemos a presença no De putado JOSé
Bonifácio.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer.
Foi designado para relator, em Plenário, o Deputado Geraldo
Rezende, que opinou pela aprovação do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição das Emendas flQS 2. S. 6. 8
e 9 e do Substitutivo ng 1 e pela aprovação do Substitutivo
ng 2. ficando prejudicadas as Emendas ngs 1, 3, 4 e 7. Sr.
Presidente, esse projeto que cria o Fundo de Incentivo á
Industrialização é mais importante. Por isso, pedimos a
inversão da pauta.

Questão cie Ordem
O Deputado Anivaldo Coelho - Observando que a hora do
almoço chegou e que o número de Deputados presentes não é
suficiente para a votação , sugerimos que se faça a
verificação de quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
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O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a
Chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à Chamada 39 Deputados. Há.
portanto, "quorum" para prosseguimento dos trabalhos. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos dando prosseguimento ao recurso regimental que nos
garante fazer obstrução quando discordamos ou entendemos que
os encaminhamentos propostos pelas Lideranças que
representam o Governo nesta Casa contrariam profundamente os
interesses da população de Minas Gerais.
Desse modo, gostaríamos de dar a nossa posição,

encaminhando favoravelmente ao requerimento do Líder da
Bancada do PT, Deputado Durval Angelo, que propõe a
alteração de pauta para que o Projeto de Lei ng 834/96 seja
apreciado após o Projeto de Lei flQ 469/95.
Entendemos que essa inversão de pauta permite um retorno ás
negociações, às discussões que, infelizmente, não foram
vitoriosas no transcurso das discussões Que aconteceram nas
comissões e nos debates em Plenário.
As Lideranças foram ao Palácio, hoje pela manhã, conversar
com o Governador, para mostrar a insatisfação e as
preocupações que estão claras, evidentes, em relação a essa
contribuição previdenciária.
Lamentamos a falta de sensibilidade dos nossos dirigentes,

do Governo do Estado e dos Lideres do Governador, quanto a
suspender a discussão desse projeto, porque ela não
proporciona o debate que interessa a quem oe fato será
lesado. O projeto não proporciona uma contribuição que de
fato signifique uma solução para os problemas da
Previdência, de pensão e assistência médica, porque sabemos
muito bem como é a gestão do IPSEMG, oa saúde e da
previdência, não só em Minas Gerais como em todo o Pais.
A questão da previdência é anterior à cobrança ce taxas. As

alterações nas taxas de previdência não resolvem o problema
da falta de recursos. Sabemos muito bem que, em nível
nacional, estamos hoje sofrendo as conseqüências da má
gestão de governos passados. Sabemos que o dinheiro
arrecadado não foi devidamente administrado. Quem pagou,
quem teve seu salário descontado não teve o devido retorno.
Mas ainda acreditamos na possibilidade de negociação, de um
diálogo entre as partes, porque não é só a Oposição, não é
só o PT que está preocupado com a alteração da contribuição
previcjenciári, como mostram as idas e vindas na discussão
do projeto. Sabemos, por exemplo, que a questão co Tribunal
de Contas foi muito polêmica e não está devidamente
respondida no Projeto colocado em Plenário, O Tribunal de
Contas deveria tomar a iniciativa de propor a mesma
discussão a presentada pelo Executivo, mas sabemos aue ele
foi e voltou ao projeto de forma muito estranha. Então, há
uma série ce complicadores. Além co que, todos sabemos que
não adianta alterar o percentual de cobrança.
Então, é com esse objetivo que fazemos essa discussão,
regimentalmente, cobrando a sensibilidade de todos, porque
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esperamos que as Lideranças dos partidos que hoje são
aliados do Governo do Estado, que apóiam o PSDB no Governo,
façam essa cob r a n ça. Mesmo que os Deputados não se utilizem
cesse artificio regimental cie vir à tribuna fazer obstrução,
que se utilzem oe seu poder ce influência junto às
lideranças do Governo para que essa discussão que o Governo
promete fazer aconteça antes do fato consumado, porque,
depois disso, depois de aprovado e sancionado o projeto, não
vemos possibilidade alguma de a sociedade discutir, com
condição de opinar, com condição de decidir. Ora, a
discussão s3 tem sentido se acontece no momento exato da
tramitação do projeto, no momento em que a proposta está
sendo feita. Se não acontecer antes, que aconteça durante a
tramitação, mas não depois ce aprovado o projeto, porque a,
como diz aquele velho ditado, Inês é morta. já estaremos
lidando com um fato consumado. Não queremos que a sociedade
mineira jogue essa responsabilidade, esse ônus para a
Assembléia, porque, na verdade, a Assembléia está
discutindo. Pelo menos a oposição e vários Deputados com
quem temos conversado estão preocupados com a auestão cia
alteração da taxa previdenciãria.
Evidentemente, há outros projetos que são preocupantes,

outras proposições de lei que estão tramitando, cujas
conseqüências para o Estado também são preocupantes. Na
verdade, a questão da reforma é muito complexa, porque não
temos garantia alguma de que essas propostas de reforma
assegurem de fato o rumo que interessa à maioria da
população de Minas Gerais. Sabemos que as reformas são. às
vezes, necessárias, mas isso desde que os segmentos da
sociedade participem de sua elaboração e se comprometam com
sua implementação.
Não podemos concordar que reformas tagam beneficios apenas
para segmentos muito restritos da sociedade.
O nosso entendimento é de que o Projeto ng 813/96, que
altera a contribuição previdenciária em 3.5% para todos,
independentemente da faixa salarial, é injusto. Sabemos que
essa não é uma medida justa, pois os servidores não
receberam nenhum reajuste, nenhum aumento, e estão sendo
penalizados.
Na verdade, estão sendo sac"ifcados com essa retirada de
um dinheiro de seus salários sem nenhuma compensação.

Questão de Ordem
O Deputado Ivo José - Percebendo. Sr. Presidente, a
inexisténcia de quorum', gostaria de solicitar a V. Exa. o
encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Ivo
José. Solicito ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Depjtacos para recornpos'ção ce "cuorum'.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (-Faz a

chamada.)
O Sr.

 

 Presidente - Responoeram à chamada apenas 25

Deputados. Não há quorum para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e
para a extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 12/7/96, as seguintes
comunicações:
Do Deputado Marcelo Cecé, dando ciência á Casa de seu
afastamento do território nacional no período de 10/7 a
14/7/96. (- Ciente. Publique-se.)
Do Deputado Wanderley Ávila, informando o falecimento cio
Sr. Jair Morais Rezende, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Luiz Antônio Zanto (5), dando ciência à Casa do
falecimento dos Srs. Sebastião João Silva, Natalino Pereira
Almeida. Francisco Heitor Assunção. Maria das Dores Siqueira
e Juvercina Maria de Jesus, em Frutal. (- Ciente. Oficie-
se.)
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, informando o falecimento
do Cel. Médico PM Milton Villela Lacerda, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência à Casa do
falecimento dos Srs. Geraldo Gonçalves de Souza, em São
Sebastião do Rio Preto, e Geraldo do Carmo Pacheco, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, wanderley Ávila
e Sebastião Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lã PARTE: Ata;
discurso co Deputado Durval Angelo; questão de ordem:
aprovação aa ata - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): Questões de
ordem: chamada para recomposição co número regimental
existência de "Quorum" para cortinuação dos trabalhos -
Palavras co Sr. P r esiderte - Regist ro de presença -
Discussão e votação de Proposições - Requerimento do
Deputado Romeu Queiroz; discursos dos Deputados Gilmar
Machado, Durval Angelo, Ivo José e Marcos Helénio; questões
de ordem; discurso do Deputado Anivaldo Coelho; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação;
prejudicialidade do requerimento do Deputado Durval Angelo -
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 647/96;
prosseguimento da votação cio requerimento do Deputado Durval
Angelo; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior;
questão de ordem; discurso do Deputado Anivaldo Coelho;
rejeição do requerimento; discursos dos De putados Durval
Angelo. Gilmar Machado, Ivo José, Marcos Helênio; Anivalco
Coelho e Marco Régis; votação do projeto, salvo emendas e
destaques; aprovação; verificação de votação; ratificação ca
aprovação; votação cias Emendas ngs 2 e 3. esta na forma da
subemenda que recebeu o nQ 1; aprovação; votação da Emenda
flQ 1; discursos dos Deputados Durval Angelo e Elbe Brandão;
aprovação; votação da Emenda ng 4; discursos dos Deputados
Durval Angelo e Francisco Ramalho; aprovação - Votação, em

l Q turno, do Projeto de Lei ng 813/96; requerimento do
Deputado Romeu Queiroz; discursos dos Deputados Gilmar
Machado. Ivo José e Durval Angelo; questão de ordem;
prosseguimento co discurso do Deputado Durval Angelo;
discursos dos Deputados Almir Cardoso e Marcos Helênio;
aprovação do requerimento; requerimentos dos Deputados
Durval Angelo e Péricles Ferreira; deferimento; discursos
dos Deputados Gilmar Machado. Iva José, Durval Angelo. Alni
Cardoso e Anivaldo Coelho; votação do Substitutivo flQ 1,
salvo destaques; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; prejudicial idade das Emendas ngs 1
e 2; votação da Emenda ng 3; discursos dos Deputados Durval
Angelo e Elbe Brandão; questão de ordem; leitura da Emenda
ng 3; aprovação; votação da Emenda flQ 4; discursos dos
Deputados Péricles Ferreira e Ermano Batista; leitura da
Emenda flQ 4: rejeição; votação da Emenda nQ 5; discursos dos
Deputados Péricles Ferreira e Ronaldo Vasconcelios; leitura
da Emenda nQ 5; aprovação; votação da Emenda ng 6; discursos
dos Deputados Péricles Ferreira e Miguel Martini; leitura da
Emenda nq 6; rejeição; votação da Emenda ng 7; discursos dos
Deputados Péricles Ferreira e Paulo Piau; leitura da Emenda
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flQ 7; rejeição; votação da Emenda nQ 8: discursos dos
Deputados Péricles Ferreira e Ermano Batista; leitura da
Emenda nQ 8; rejeição; votação da Emenda nQ 9; discursos dos
Deputado Péricles Ferreira e Ermano Batista: leitura da
Emenda nQ 9; rejeição; votação da Emenda flQ 10; questão de
ordem; discursos dos Deputados Péricles Ferreira e Alencar
da Silveira Júnior; leitura da Emenda nQ 10; rejeição:
verif i cação de votação; ratificação cia rejeição -
Prorrogação da reunião - Votação, em lg turno, do Projeto cie
Resolução flQ 866/96; requerimento do Deputado Romeu Queiroz:
discurso do Deputado Gilmar Machado: questões de ordem;
chamada para recomposição de"quorum"; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos: discursos dos
Deputados Ivo José e Durval Angelo; aprovação do
requerimento, verificação de votação; ratificação da
aprovação; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Ivo
José: votação do Substitutivo flQ 1; rejeição: verificação de
votação: inexistência de quorum para votação; anulação da
votação; questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião; renovação da votação do Substitutivo flQ 1:
rejeição; votação do projeto, salvo emendas; aprovação:
votação das Emendas ns 1 a 5; a provação - Votação, em 1Q
turno, do Projeto cie Lei ng 872/96; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação, votação das Emendas nQs 1 a 4:
aprovação; votação da Emenda ng 5; rejeição - Votação, em 2
turno, do Projeto de Lei nQ 834/96; aprovação na forma do
vencido em 1Q turno - Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução flQ 867/96; aprovação - ENCERRAMENTO

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo coelho - Antônio Genaro - António Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil IÇumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Rêgis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Helvecio -
Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 20horas, a
lista de Comparecimento registra a existência de número
regimental, Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
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e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2k-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

la Parte
Ata

O Deputado Ermano Batista, 2g-Secretário 'ad hoc", procede
á le'ura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-la, o

Deputado Duva 4rgelo. A Presidência informa ao ilustre
Deputaao cue a intervenção deve apontar alguma incorreção na
ata.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria de ter

a ata em mãos, para fazer as observações quanto aos pontos
que acho que deveriam ser corrigidos. Quanto á leitura, foi
a melhor possivel , como a de um futuro desembargador.
Para que houvesse fidelidade ao que foi debatido, j á que a
ata tem oue traduzir de alguma forma o que realmente
aconteceu neste Plenário, logo na pág. 2, quando se coloca

1 proferem discursos os De putados (...) gostaria que
constasse a minha intervenção. Acno que é importante colocar
aqui a intervenção.
O Sr. Presidente - 4 Presidência interrompe o ilustre
Deputado Durval Angelo. para informá-lo de que devemos estar
atentos ao art. 30 do Regimento Interno - Pequeno Expediente
- Subseção II -' que diz que a leitura da ata e da
correspondência será feita no prazo máximo de 15 minutos.
O Deputado Durval Ângelo - Perfeitamente. Sr. Presidente,
mas o prazo vence ás 20h30min.
O Sr. Presidente - vence ás 20h15min. uma vez oue a reunião

começou às 20 horas.
O Deputado Durval Angelo - Então só farei essa observação
final, deixando bem claro que gostariamos aue a ata
registrasse fielmente as opiniões que manifestamos naquela
riqueza de debates, como foi a reunião da tarde, nas
intervenções dos Srs. Deputados.

Questão de ordem
O Deputado Gilmar Machado - Para discutirmos a ata,
precisamos de "quorum" e como não o há. pedimos, de plano, o
encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado aue a ata não é votada, ela é colocada em
discussão. Não há retificação a ser feita. Não havendo quem
mais se manifeste, dou-a Dor aprovada.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Questões oe Droerr

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, não há quorum"
para continuação dos trabalhos, como podemos continuá-los?
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre
Deputado que, quanto à proposta levantada, é matéria
vencida.
O Deputado Gilmar Machado - Estou pedindo a suspensão, de
plano, da reunião, porque é regimental. Gostaria de saber
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onde o senhor encontrou argumentos para dizer o que disse.
Tem "quorum" ou não?
O Deputado Francisco Ramalho - Peço recomposição de
"quorum". Sr. P-esidente,

O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita
ao Sr. Secretário que faça a chamada para recomposição de
quorum". Antes, a Presidência quer informar aos ilustres
senhores presentes nas galerias que temos nos pautado pelo
excesso de paciência. A Presidência talvez não tenha sido
clara, mas gostaria de dizer às galerias o que reza o art.
94: (- Lê:)
'Art. 94 - Será permitido a qualquer pessoa, decentemente

trajada, ingressar e permanecer no edificio da Assembléia e
assistir ás reuniões de Plenário e às das Comissões.
Parágrafo único - O Presidente fará sair do edificio da

Assembléia o assistente que pertubar a ordem.
Com a palavra, o Sr. Secretário para que faça a chamada.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - 1H Faz a

chamada.

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 40 Deputados. Há,
portanto, quorum para a continuação dos nossos trabalhos.
Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta

da presente reunião o Projeto de Lei ng 469/95, em virtude
de sua apreciação na reunião de hoje á tarde.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra com satisfação

a presença em Plenário do ex-Deputado Luiz Carlos Gambogi.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa reauerimento do Deputado
Romeu Queiroz. em que solicita sea o pservada a preferência
estabelecida no Regimento Interno, na apreciação das
matérias constantes na pauta desta reunião. Em votação, o
requerimento. Com a palavra, para encaminhamento de votação.
o Deputaco Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Sras. De putadas, nós nos opomos ao requerimento do Deputado
Romeu Queiroz, também porque vai se iniciar, entre 20h30min
e 20h45min, uma reunião da Comissão de Administração
Pública, quando será examinado o Projeto de Lei n 813/96.
Também há um outro requerimento, que votaremos
posteriormente, mas, se o requerimento do Deputado Romeu
Queiroz foraprovado, logicamente ele vai ficar prejudicado,
porque fará com que o Projeto de Lei nQ 813/96 passe para o
último lugar. Por isso, é importante que votemos esse
projeto posteriormente aos demais, porque há necessidade de
discutirmos. Vamos votar os projetos da pauta - o programa
de contribuição financeira dos servidores do Poder Executivo
-, depois voltaremos aos outros projetos, para depois
entrarmos na contribuição dos servidores ao Poder
Legislativo. Adotaremos, com relação à contribuição
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previdenciãria do servidor do Legislativo, o mesmo
comportamento que estamos adotando no que diz respeito ao
servidor do Poder Executivo. Se o requerimento do Deputado
Romeu Queiroz for aprovado, ficam prejudicadas as discussões
conjuntas, uma após a outra, do Executivo e também do
Legislativo. Por isso achamos que devem ser votadas
conjuntamente. Por que não? Qual o problema? Todos os
projetos tratam do mesmo programa, que é a contribuição.
Então, re discutamos esses programas conjuntamente. E o
mais lôg ., o mais natural e correto. Entendemos oue se faz
necessária a inversão da pauta. O requerimento, na forma
apresentada, não possibilita isso; portanto, não teremos
como fazer a votação. A discussão não é mais possível, já
que todos eles estão em fase de votação. Teríamos que votar
um, depois discutir vários outros temas. Logo, não teríamos
a votação no dia de hoje. E gostaríamos que todos esses
projetos fossem votados. Portanto, pedimos o adiamento da
votação desse projeto. Por isso, estamos aqui encarninrando
contrariamente ao requerimento apresentado pelo Deputado
Romeu Queroz. Além desses. hoje, felizmente, chega ao
Plenário o Projeto de Lei no 808/96. que estabelece as
diretrizes para o orçamento fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1997. Entendemos que teremos a oportunidade de
discutir parte dessa Lei cie Diretrizes Orçamentárias ainda
hoje. Consideramos importante iniciarmos a discussão dessa
lei ainda hoje. Isso é importante. Queremos, então, para que
isso possa ser real, usando a linguagem que o PSDB gosta, e
já que querem uma coisa real, trazer essa discussão do
Projeto de Lei ng 808/96 para a frente, a fim de que
possamos discuti-]o ainda hoje. Queremos deixar apenas a
redação fina' para ser feita quando terminarmos de discutir
e examinar as demais matérias, ficando tudo mais simples
para termos condições de encerrar o periodo legislativo,
pois todos aqui esperam e almejam fazê-lo o mais rápido
possível . Nós também. E exatamente por isso que queremos
apresentar o processo da inversão, o que nos ajudaria muito.
Esse requerimento que o Deputado Romeu Queiroz apresenta
cria também outras impossibilidades, que são extremamente
prejudiciais, quais sejam: no caso do projeto de
desligamento voluntário dos servidores da Assembléia
Legislativa, nós ainda precisaríamos ter um tempo para que
pudéssemos receber a proposta de modificação. Nós ainda não
tivemos a oportunidade de ver o substitutivo apresentado á
Mesa e, nesse caso, isso não é só por responsabilidade dela.
A nossa representante na Mesa, por problemas de viagem, não
está presente. Se ela estivesse aqui, já teríamos
equacionado esse problema, que também é nosso. Ou seja,
temos que assumir quando os problemas e as responsabilidades
são nossos. Então, estamos aqui assumindo de público a nossa
responsabilidade. Mas precisaríamos conferir como fica a
situação dos servidores desta Casa, que trabalham, e muito.
Hoje, inclusive, eles estão suportando também juntamente
conosco e. às vezes. trabalham muito mais do que nos.
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Parlamentares, nós que estamos aqui falando. Imagino o
esforço do pessoal da taquigrafia para acompanhar o ritmo
desde a manhã, mas isso faz parte do processo, e esses
servidores têm demonstrado uma capacidade muito grande de
trabalho, com muita seriedade naquilo que fazem. Então, é
necessário Que nós também, no exame das matérias referentes
a esses servidores, tenhamos o mesmo cuidado e o mesmo zelo.
E exatamente isso o que estamos tentando realizar.
Queremos, mais uma vez, dizer que votaremos contrariamente
ao requerimento formulado e apresentado pelo Deputado Romeu
Queiroz e que, posteriormente, apresentaremos um outro,
solicitando a modificação da pauta, cumprindo a norma
regimental, que diz que este é o momento próprio de se fazer
a modificação.

Agradecemos ao Presidente o tempo a nós concedido e a todos
pela atenção com que estão nos ouvindo.
O Sr. Presidente -Com a palavra, O Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

antes de entrar no encaminhamento contrário ao requerimento
do Deputado Romeu Queiroz, gostaria, como Lider ca Bancada
do PT, de fazer alguns reparos nas afirmações do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que, infelizmente, não está
agora no Plenário me ouvindo. Espero que ele esteja com o
televisor de seu gabinete ligado e, pelo circuito interno de
TV, acompanhando este debate.
Acho que o Deputado julga que os teleouvintes que estão em
casa assistindo ao Canal 40 sejam retardados, débeis
mentais, que nada entendem do Poder Legislativo.
Ora, desde o inicio aa tarde, colocamos a proposta da
Bancada do PT, que já vem se desenvolvendo há uma semana.
Estamos em trabalho de obstrução na Assembléia. E por que
estamos Obstruindo a pauta? A razão é muito clara: o
Governo, na semana passada, através de seu Lider e da minha
pessoa, fez um acordo de que não votaria esta semana a
Questão da contribuição previdenciária e que agilizaria a do
FUNDIEST.

Qual, entretanto, não foi nossa surpresa, pois, nesta mesma
semana, o acordo foi rompido. A uma minoria o que resta?
Resta se resguardar no Regimento, pois, se o Governo quiser
gannar essa batalha, pelo menos vai ter que ser com muita
luta e esforço.

Vamos ser resistentes até o final. Não fomos eleitos pelo
povo, para nos render a qualquer sorriso, a qualquer
promessa ou a qualquer carinho do Governo. E foi o próprio
Deputado Romeu Queiroz que disse, há um ou dois meses, que
estava faltando carinho a um setor da Bancada governista.
Fomos eleitos para aqui estar cumprindo a função
constitucional do Poder Legislativo, que é fiscalizar,
discutir realmente as Questões e apresentar proposições.
Para isso é que fomos eleitos.
Queriamos dizer mais: é bom que todos os que nos ouvem e
assistem saibam que estamos exercendo aquilo que compete à
Oposição, ou seja, não deixar que todos fiquem pensando a
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mesma coisa, e que se exerça a ditadura da Maioria sobre a
Minoria.
Lamento muito que o Deputado Alencar da Silveira Júnior

esteja ausente da tribuna há várias semanas. Não veio aqui
discutir nenhum projeto da reforma administrativa nem dizer
se era contra, a favor, ou outro "besteirol" qualquer.
Agora, de repente, vem fazer uma int-ienção por causa de um
detalhe. Queriamos vê-lo, sim, na tibuna, colocando seu
ponto de vista, dizendo Que vota com o Governo. porque tais
e tais aspectos do projeto estão dentro da minra filosofia,
da minha postura. da minha compreensão do que é Poder
Legislativo. Gostariamos que ele viesse aqui expor o que
pensa - se pensa - a respeito do FIJNDIESP. do FIND, do
aumento da contribuição previdenciária do servidor público.
Queremos que S. Exa. venha colocar o seu ponto de vista a
respeito da GASMIG. Tenho certeza de que, orador brilhante
como é. não lhe faltariam argumentos. Mas vir aqui fazer uma
observação dessas empobrece muito o discurso. AChO que quem
a ele assistia naquele momento deve ter ficado entristecido,
ainda mais que foi o Deputado que solicitou e colocou como
uma de suas bandeiras a questão do Canal 40, que é uma forma
de democratizar a ação do Legislativo.
Então, Deputado Alencar da Silveira Júnior, Deputado do PDT

de Brizola, queremos você aqui fazendo um debate de idéias,
dizendo o que pensa sobre os projetos. mas acho que isso
ainda não aconteceu. Essa é que é a questão correta.
Estamos encaminhando agora contra o requerimento do
Deputado Romeu Queiroz, porque ele coloca nesse requerimento
uma camisa de força, que não permite outra discussão, que
não seja a obstrução, em vez de permitir que projetos fossem
priorizados, que houvesse inversão de pauta, aue realmente
destacássemos aquilo que é central e votássemos o que é
centra. isso tem razão de ser.
Não acredito que um Deputado do PDT quisesse que o debate
fosse feito sem esclarecimento, todo mundo dizendo"sim
senhor". Vejo que tem Deputado do Governo aqui que já está
com dor na coluna no "senta-levanta". Esse é um problema
sério. Apesar de a Assembléia ter bons convênios de
ortopedistas, do jeito que alguns correm na hora de votar um
projeto, pode ser que sejam atropelados, podem cair e ai não
vai ter ortopedista que resolva. Podem também bater com a
cabeça numa pilastra. Então, acho que não precisaria disso.

Sr. Deputado. Queremos fazer o debate. E temos certeza ae
que, se S. Exa. entrar no debate das idéias a respeito dos
projetos, em muito irá enriquecer a discussão.
Então, que S. Exa. também se inscreva e possa conversar com

o teleouvinte, já que sabemos que foi de sua autoria,
juntamente com a Câmara oe Belo Horizonte, a criação do
Canal 40. Queremos S. Exa. no debate, discutindo o projeto.
Queremos saber o que S. Exa. pensa do Projeto de Lei ng 813
e do Projeto de Lei ng 847. Queremos sua opinião. Acho que
isso ajuda a enriquecer. E vamos dizer mais, o nosso
trabalho de obst r ução continua com um objetivo. Tem um
objetivo como teve em outras vezes. 0 objetivo é negociar
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emendas ao projeto, negociar que o projeto seja discutido no
segundo semestre.
E digo mais, se não tivéssemos aaui o processo do 'senta-
levanta' para a votação, mas se fôssemos, de alguma forma.
ver no mais profundo das intenções do Deputado, tenho
certeza de que a maioria desta Casa estaria contra a votação
do projeto agora, da forma como o Governador o encaminhou.
Pena que muitas vezes as coisas que são ditas em relações de
amizade, não temos o direito de falar. As opiniões sobre os
projetos, que são ditas nos bastidores, em conversa, não
podem aqui ser traduzidas.
Sabemos que parte da Bancada do PMDB é contra o projeto e
que há descontentamento em todas as bancadas. Não acredito
que esse descontentamento vai se manter, porque o Deputado
Romeu Queiroz, impávido ali como um grande fiscal ou Coronel
olhando, faz a rebelião ficar mais dificil. Mas tentamos
discutir, tentamos argumentar, apresentar as idéias, e quem
sabe consigamos convencer algum Deputado.
Deputado Alencar da Silveira Júnior, a arma que temos é a
palavra. A palavra é a nossa arma, O Poder Legisativo é um
poder armado de palavras, de argumentos e temos que usá-los,
senão estaremos empobrecendo esse Poder Legislativo.
Então, acho que se a cãmera mostrasse aqui a presença dos
Deputados - estamos vendo um Congresso Nacional esvaziado
recebendo R$38.000,00 na convocação extraordinária - talvez
a câmera, mostrando aqui o Plenário cheio e o Deputado sem
receber convocação extraordinária, talvez isso engrandeceria
este Poder Legislativo. Mostraria que em Minas ele é um
poder sério, que quer fazer um trabalho sério, quer ter uma
intervenção séria. E vocês vão ter, na Bancada do PT, os
nossos guerrilheiros da democracia, que vão fazer desta
tribuna uma trincheira, uma grande barricada para defesa dos
direitos do povo, a fim de que a população saiba o que está
sendo votado, para que a população tenna consciência de aue
não estamos aqui para brincar de Deputado, pois somos bem
pagos para exercer o nosso mandato como fiscais do povo,
como legisladores e não corno pessoas que digam somente sim
senhor".

Na linha de coerência cia sua intervenção, eu gostaria de
vê-]O inscrito para defender idéias e projetos, manifestando
seu ponto de vista. Acredito que o Brizola ficaria muito
satisfeito por ver a atuação do seu pupilo de Minas Gerais,
ou seja, alguém sério, que tem as mesmas propostas
nacionalistas de defesa do i nteresse do povo, que ele está
demonstrando não só na Câmara Federal, mas, também, no
Congresso Nacional, E para isso que somos parlamentares. E
para isso que estamos aqui discutindo, e vamos até de
madrugada, na certeza de que a democracia se constrói dessa
forma.

Portanto, esse é o nosso entendimento e a nossa visão
acerca da discussão que estamos fazendo. Concluindo, Sr.
P residente, gostaria de registrar o voto contrário da
Bancada do PT ao requerimento co Deputado Romeu Queiroz.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Ivo José.
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O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputacos, pessoas presentes nas galerias, gostaríamos
de fazer também a defesa da inversão da pauta, uma vez que a
polêmica em torno do Projeto de Lei ng 813/96, que é o
primeiro projeto da pauta na noite de hoje, não se esgotou.
e ainda acreditamos na possibilidade de uma mudança de
posição, de opinião, por parte do Governo.
Até entendemos como legitima a mariiestação dos
companheiros que estão nas galerias. Entendemos também que
os cartazes que esses companheiros estão apresentando, neste
momento, não constituem prova conclusiva, pois trata-se de
uma prova gráfica. Esses dados devem ser divulgados em todo
o Estado de Minas Gerais. Segundo esses cartazes, esses
Deputados votaram a redução dos salários dos servidores da
ativa e dos aposentados, pois aumentaram o desconto
previdenciário.
Estamos vendo aqui o Governador Eduardo Azeredo. do PSDB; o
Presidente desta Assembléia. Deputado Agostinho Patrús,
também do PSDB; o Líder do Governo. Deputado Romeu Queroz,
e o Líder da Maioria, Deutado Péricles Ferreira, também do
PSDB. Portanto, o PSDB. infelizmente, tem conribuido e
muito para agravar a situação do funcionalismo púbico e da
população do nosso Estado. A população tem o legitimo
direito de se manifestar, utilizando, para tanto, os
instrumentos de que dispõem os órgãos de representação, como
a CUT e as entidades do funcionalismo. Nada mais justo que
mostrar a insatisfação com esse protesto.
Assim, queremos que o Projeto de Lei nQ 813/96 seja
colocado no final da pauta, a fim de que possamos dispor de
mais tempo para tentar novos entendimentos. Podemos ficar
aau 1 até a madrugada, até amanhã ou até domingo. O tempo não
importa. .4 disposição do PT é enorme. Queremos utilizar o
espaço democrático que c Regimento nos proporciona para
tentar um entendimento. Não nos damos por derrotados até o
presente momento, porque sabemos que é possível que esse
projeto seja retirado ou que seja amplamente modificado. E
preciso que a modificação aconteça durante a tramitação do
projeto, porque, após a sua aprovação, é impossível fazer
qualquer mudança na lei aprovada. Acreditamos numa mudança
por parte do Governo. Não é vontade do funcionalismo fazer
essa divulgação pelo Estado afora, mas eles estão se
sentindo lesados. Estamos dando seqüéncia à obstrução que a
Bancada do PT vem fazendo e espe r amos, a qualquer momento,

uma mudança de posição dos Lideres nesta Casa.
O requerimento apresentado pelo De putado Romeu Queiroz,
Lider do Governo, realmente contrara o andamento dos
trabalhos, porque não percebemos, na sua posição, boa-
vontade para, como é o desejo da nossa Bancaaa. se inverter
a pauta da reunião para fazermos a discussão do Projeto de
Lei nQ 813/96 depois da discussão dos demais projetos.
Sabemos que, ontem. esta Casa prorrogou os trabalhos até a
meia-noite e que também hoje isso ê possível. A disposição.
tanto dos Deputados da Oposição quanto dos Deputados ligados
ao Governo, é a de continuar. Mas, se percebermos a
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disposição, por parte do Governo, de retirar o projeto da
pauta e de fazer uma ampla discussão com os segmentos da
sociedade, entendemos que será possível mudar os
encaminhamentos das nossas reuniões e até reduzir sua
duração. Essa discussão deve incluir outros aspectos que
preocupam a população e abranger todas as organizações
previdenciárjas, ou seja. os Institutos de Previdência da
Assembléia, ao Congresso e do Estado (IPLEMG, IPC e 1PSEMG,
respectivamente) A sociedade quer ver o aebate dessas
Questões, e não, como está sendo proposto pelo Governo, que
simplesmente se alterem as taxas de cobrança, os indices,
sem nenhuma garantia da participação das organizações dos
trabalhadores na discussão do projeto.
Gostariamos, mais uma vez, de reforçar o nosso apelo para
que a pauta seja invertida, a fim de que o projeto em
questão fique para o final e de que ainda haja tempo, antes
do recesso, para uma definição. Mas uma definição
satisfatória, não uma definição que já sabemos de antemão
ser prejudicial aos trabalhadores.
Esperamos que os Lideres do PSDB e do Governo compreendam

as razões da insatisfação das lideranças do funcionalismo e
q ue evitem essa ma n ifestação pública. Se o debate for adiado
para o mês de agosto, tenflo a certeza Ce que não haverá a
divulgação desses cartazes pelo Estado afora. Se estiver
assegurada a participação democrática dos segmentos
envolvidos, não veremos esse instrumento de protesto
colocado nas ruas.

Queremos que os Lideres do Governo realmente estejam
sensibilizados, não apenas por causa de um cartaz, porque
sabemos que a máquina do Estado é mais poderosa que um
Simples cartaz. Mas seria de bom tom que esse instrumento
não fosse utilizado, para o bem da população, dos servidores
e da população de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Hei én lo.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas. público presente, estamos encaminhando a
votação do requerimento em que se solicita seja observada a
preferência estabelecia no Regimento Interno na apreciação
da matéria da pauta desta reunião. Vamos encaminhar
contrariamente ao requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
pelas razões já exaustivamente ex postas pela Bancada do PT,
que tem se posicionado de uma maneira lúcida, transparente,
explicando bastante a postura que temos defendido.
E bom esclarecer, quando se d'z que não se estaria sabendo

o porquê da obstrução ou que não haveria um entendimento por
parte dos telespectadores do Canal 40 - TV do Legislativo.
que lamentamos que não possamos passar informações e
noticias mais precisas, dizendo que o funcionalismo, a
partir desse projeto, teria uma melhoria de vencimentos.
Pelo contrário, vamos chegar ao final deste pronunciamento e
desta reunião - não sei se hoje ou amanhã, mas, de qualquer
forma, vamos chegar ao final da votação - sabendo que o
funcionalismo perdeu mais 3,5% em seu salário.



iA
Lamentavelmente. ê essa a expectativa da q ueles que estão nos
assistindo. Uma expectativa sombria, num momento em que há
uma estabilidade econômica, mas, por outro lado, há
recessão, desemprego e arrocho salarial. Não se pode falar
em aumento, mas o que não se esperava jamais é que houvesse
mais descontos na folha de pagamento do funcionário público.
Queremos propor que haja a inversão desta votação. O ideal
ao qual já nos referimos várias vezes, seria que ela fosse
transferida para depois do recesso de julho; ai, sim,
fariamos uma discussão mais aprofundada e. talvez.
apresentariamos sugestões com relação àquela escala
progressiva conforme os salários mencionados.
Ai, sim, poderia haver uma incidência maior dos descontos.
mas não no salário de pessoas que ganr)am pouco. quando
R$10,00 irão representar, de fato, uma perda no poder
aquisitivo desses trabalhadores. Haverá perda na sua
alimentação, na escola de seu filho, nas suas necessidades
diárias, enfim, é isso que lamentamos aqui.
As vezes, parece brincadeira vermos Deputados dizerem que
não estão nem um pouco preocupados com o resultado que isso
vai dar. E preciso que hajauma conscientização; ou se vota
a favor do projeto que irá prejudicar os trabalhadores, ou
se vota contra, para que haja, no minimo, o adiamento, se
possivel. postergando essa votação, porque estamos num
momento de dificuldades, de recessão, e ai vem mais esse
confisco salarial.
Estamos preocupados com o desenrolar da situação. e e
necessário que haja um acompanhamento rigoroso, porque vamos
ter uma votação expressiva. Não sei se vamos ganhar esta
votação, mas é possivel até virarmos esta votação, com_o
compromisso de cada Deputado de que o servidor público nao
poderá ter mais nem um centavo de desconto, pelo contrario,
ele precisa de uma melhoria salarial, de uma recuperação das
perdas desde 1986.
Portanto, acreditamos que várias bancadas já se
manifestaram aqui que não votarão contra o funcionalismo.
Vamos ficar atentos. Acredito que vários partidos desta
Casa, mesmo que venham a ter um desgaste com oGovernador,
procurarão ser fiéis ao que discutiram, que é exatamente
defenaer setores, classes q ue estão sendo excluidas, que não
têm o poder aquisitivo de uma sociedade cada vez mais
perversa.
Não comungamos com essa forma exclusiva que se faz com uni
projeto neoliDeral. Queremos uma sociedade onde as pessoas
possam ter acesso a escola de boa qualidade, a saúde pública
digna, e não é isso o que estamos vendo ao longo dOS anos.
Estamos vendo é o sucateamento dos serviços públicos
essenciais, que hoje estão sem verba nenhuma, e. agora, as
privatizações, até de forma prejudicial ao Estado, porque
depois as empresas querem viver segundo o sistema
neoliberal, querem caminhar com suas próprias pernas, mas,
quando começam a sentir dificuldades, pedem socorro aos
cofres públicos. Assim tem sido sucessivamente.
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Esta Casa tem sido palco de lobbies'. Chegam aqui e
conseguem, através de pressão, benefícios, beneplácitos, e
os que não têm essa força ficam prejudicados.
Queremos criticar esse sistema que se diz a favor da livre
iniciativa. Mas a favor até que ela encontre barreiras e
d i f i culdades, como foi o caso da Paraibuna de Metais, que
veio aqui, negociou uma divida de R$85.000.000,00 e vai
Pagar somente R$ 1 0.000.000,00. Depois vem a Mendes Júnior,
que também está negociando, e várias outras.
Mas perguntamos: como ficam as médias e pequenas empresas
nessa situação, se elas não têm uma boa representatividade?
Tivemos um projeto do nosso colega, o Deputado Miguel

Martini, abordando a questão do ICMS, aqui representada pela
Federação das Indústrias e pela Associação Comercial
Mas quem está r epresentando as pequenas empresas e as

mi croempresas ? De fato, não estamos vendo essa
representatividade Não sei se representantes delas foram
convidados, mas o fato é que não estavam aqui. Também aquele
projeto do Miguel Martini merece reparos. Ele precisa ser
aperfeiçoado para atingir essas empresas.
Portanto, telespectadores, estamos apenas querendo discutir

projetos de suma importância para a vica do funcionário
público, do cidadão, do pai ce f amília que está numa
situação de angústia e de arrocho salarial. Não iremos
Contribuir, de forma alguma, com esse acréscimo na aliquota
de descontos da Previdência. Aliás, essa Previdência já tem
faltado com seus deveres mínimos de assistência médica e
apresenta uma perspectiva negativa com relação à
aposentadoria. E fundamental que se crie um fundo
independente que possa ser gerido de fato, com eficácia, com
transparência, para que possamos ter a garantia de que esses
fundos não serão lesados futuramente.
Assim, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, vamos encaminhar
agora, neste último momento, contrariamente, para que o
assunto seja exaustivamente debatido e para que possamos
derrotar o projeto ria votação de contribuição previdericiária
prejudicial ao funcionalismo.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência solicita a colaboração e a educação cívica dos
senhores presentes às galerias. O art. 94, no seu lQ, diz
que o Presidente fará sair do edificio ca Assembléia o
assistente que perturbar a ordem. Esta Presidência quer
avisar aos senhores participantes das galerias que todo e
qualquer cidadão mineiro é bem recebido nesta Casa, mas que
as instituições têm que ser respeitadas, porque isso faz
parte do regime democrático. Se esta Presidência continuar
ouvindo manifestações das galerias que perturbem os
trabalhos desta reunião, fará retirar do Plenário aqueles
manifestantes que não têm demonstrado a boa educação cívica
de manter a ordem e o respeito ás in stituições, (- Pausa.) A
Presidência determina ã segurança da Casa que adentre as
galerias e coloque fora do recinto da Assembléia aquele que
perturbar a ordem dos nossos trabalhos.

Questões de ordem
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O Deputado Durval Ãngelo - Sr. Presidente. acho Que. em
legislaturas ante'iores. Quando ainda não éramos Deputados.
já se contornaram situações piores aqui. O Deputado Gilmar
Machado foi lá em cima tentar contornar a Situação. Acho Que
isso seria melnor para todos.
O Sr. Presidente - A Presidência só solicita que seja
retirado aquele Que perturbar a ordem dos trabalhos.
respeitando o Regimento, cujo cumprimento V. Exa. exigiu
esta tarde.
O Deputado Durval Angelo - E continuo exigindo. Fiz uma
intervenção com esse fim e farei quantas vezes precisar. Mas
Solicito ao Deputado Gilmar Machado, que está lá. Que tente
um acordo. Acho que isso será melhor para todos nós.
O Sr. Presidente - Solicito, então, à Bancada do PT que
oriente as galerias para que a instituição seja respeitada.
Se algum Deputado não merece o respeito cas galerias, a
instituição tem que ser respeitada. Esta Presidência exigirá
respeito ã instituição Assembléia Legislativa. Esta é a casa
do povo, e o povo mineiro merece respeito.
O Deputado Durva1 Angelo - Perfeito. Acho q ue é isso que o

Deputado Gilmar Machado está tentando conseguir. , O nosso
objetivo é que essas questões sejam garantidas. E louvável
que tenhamos público nesta Casa. Temos aue compreender que a
indignação tem um motivo. Os ânimos acabam se acirrando. A
toda ação corresponde uma reação. Mas nada justifica isso. O
Gilmar está tentando discutir com o pessoal para que não
aconteça nada disso.
O Sr. Presidente - Esta Presidência responde a V. Exa. que
somente está exigindo o respeito á instituição, e esta é a
obrigação de quem está presidindo. A Presidência solicita á
segurança que somente retire das galerias aqueles que não
estiverem se comportando de acordo com as normas de respeito
aos nossos trabalhos.
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, eu gosta r ia de
ratificar, ao microfone, que foram suas 

p
alavras que

provocaram a violência, uma vez que as galerias estavam
gozando de seu legitimo direito ce manifestação. A partir do
momento em que a observação de V. Exa. não fo i bem
compreendida pela segurança, ocorreu toda esta violência.
O Sr. Presidente - A Presidência foi bem clara,
determinando que só se retirassem das galerias os que
estivessem perturbando a ordem.
O Deputado Ivo José - Tudo a q ue assistimos foi um tremendo
ato de agressão, de violência, que não podemos permitir
nesta Casa.
O Sr. Presidente - Exijo respeito a esta instituição. Sr.
Deputado. Assistimos, sim, a um ato de desrespeito ao Poder
Legislativo.
O Deputado Ivo José - Mas o ato violento de arrastar
pessoas que estavam sentadas nas galerias é um festival de
desrespeito.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deoutado Arilvaldo Coelho.
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O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é muito bom o Deputado Alencar da Silveira Júnior
ter colocado que o Canal 40 está aqui, registrando essas
cenas, e que nem 10 pessoas tenham causado tamanha
preocupação à base do Governo. Observamos o Deputado Romeu
Queiroz chamar o rapaz para vir aqui embaixo. Quem estava
incitando quem? E complicado Ouvirmos o Deputado Alencar da
Silveira Júnior colocar que a televisão está filmando, como
se nós. Deputados do PT, não pudéssemos falar no lugar dos
Deputados do lado do Governo. Por que nenhum Deputado do
Governo sobe à tribuna para defender projetos? Isso nos
obriga a ficar, o tempo todo, com as Pessoas que estão em
casa, dando escla recimentos, porque só se ouvem os Deputados
do PT, já que não chega nenhum Deputado da base do Governo
para defender nenhum projeto. E complicado vermos todo mundo
sair na base da força, da violência. Imaginem se realmente
os funcionários públicos lotassem a galeria, se ficassem do
lado de fora! Os Deputados do lado Co Governo têm que
agradecer e rezar muito a Deus, porque a maioria dos
funcionários está preocupada. Infelizmente, vimos alguns
Deputados falar - inclusive o Deputado Miguel Martini - que,
se não houve a greve geral, é sinal de Que os trabalhadores
estão apoiando o Plano Real. Eles estão é com medo,
Deputado. porque a maioria está demitida. Vamos passar a
entender as coisas. E muito fácil pegar o microfone e falar
que a greve geral não deu certo. E é por isso Que vamos ler
todos os nossos projetos na pauta, para justificar o fato de
não concordarmos com o requerimento apresentado pelo Líder
do Governo, para que, na apreciação das matérias da pauta
desta reunião, seja observada a preferência estabelecida no
Regimento Interno. Vamos ler por quê? Porque as pessoas Que
estão em casa, as pessoas a quem o Deputado Alencar da
Silveira Júnior se referiu, enfim, as pessoas que estão
assistindo á TV não conhecem nem os projetos Que temos de
votar. Então, vamos ler tocos os p rojetos detalhadamerite.
para que as pessoas em casa possam saber o número de
projetos que o Governo e o Deputado Romeu Queiroz querem que
sejam votados até amanhã, de qualquer maneira. Vamos ler
todos os projetos:
Primeiro: "Votação, em l Q turno, do Projeto de Lei n
647/96. do Governador do Estado, que autoriza a alienação
das ações da GASMIG."
Esse projeto passou por certas comissões e, em algumas

delas, não houve prazo para emitir parecer, ou melhor, elas
Perderam o prazo.
Continuando: "A Comissão de Justiça Concluiu pela
Constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública, de Política Energética, Hidrica e
Minerária e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado
Francisco Ramalho emitiu parecer pela aprovação do projeto,
com a Emenda ng 1, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Admi n i stração Pública, que
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opina pela aprovação oas Emendas flQS 2 e 3. esta na forma da
Subemenda nç 1, e da Emenda flQ 4, q ue apresenta.
Tornamos a repetir, principalmente para os telespectadores
ao Canal 40. que estamos aqui lendo os projetos que serão
votados, já que o Deputado Alencar da Silveira Júnior
colocou que há muitas pessoas nos assistindo. Queremos até
duvidar que haja pessoas em casa assistindo á reunião. Ou
seja, será que está valendo a pena ter colocado o Canal 40
para transmitir as reuniões da Assembléia? Isso porque aqui.
infelizmente, não vemos nenhum debate. O que vemos, e
estamos aqui há um ano e meio, part icamente, são só os
Deputados do PT e da Oposição falarem alguma coisa. Poderia,
até ser retirada esta tribuna.
Outro projeto que votaremos hoje é o seguinte: "Votação, em

l Q turno, do Projeto de Lei ng 813/96. ao Governador do
Estado. Que institui a cobrança ce contribuição
previdenciária para f ins de complementar o custeio relativo
às aposentadorias aos servidores públicos civis e militares
do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1. que
apresenta, e pela prejudicialidade das Emendas ngs 1 e 2. da
Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo flQ 1, da
Comissão de Administração Pública, pela prejudicialidade das
Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça, e pela aprovação
da Emenda ng 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo ng 1. da Comissão de Administração Pública.
pela prejudicialidade das Emendas flQS 1 e 2. da Comissão de
Justiça, e pela aprovação da Emenda flQ 3. da Comissão de
Saúde e Ação Social. Emendado em Plenário, voltou o projeto
à Comissão de Administração Pública.'
Voltamos a repetir que vamos ler agora o terceiro projeto.
Isso é para as pessoas que estão em casa e que, de repente.
como Quem não tem nada para fazer, estão perdendo um
tempinho para ver esta obstrução que o PT continuará fazendo
apui até eue tenhamos força, até que possamos utilizar o
Regimento e até que se vare a madrugaca, vindo a sexta, O
sábado e o domingo e a semana que vem.
Vou ler o terceiro projeto: 'votação, em ig turno, do
Projeto de Resolução nQ 866/96. da Mesa da Assembléia, que
institui o Programa de desligamento voluntário de servidor
público no âmbito da Secretaria da Assembléia.Legislativa do
Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com as Emendas flQS 1 a 5. Que
apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Mesa da
Assembléia."
O quarto projeto é o seguinte: "Votação, em lg turno, do
Projeto de Resolução nQ 872/96, da Mesa da Assembléia, aue
institui contribuição previdenCiária para custeio parcial da
aposentadoria dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia
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opina pela aprovação do projeto com as Emendas flQS 1 a 4,
que apresenta.
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Mesa da

Assembléia."
0 quinto projeto que teremos de votar neste final de

semestre é o seguinte: 'Votação, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 834/96. do Governador do Estado, que altera a Lei ng
1.393, que cria o Fundo de Incentivo ã Industrialização e
lhe acrescenta dispositivos. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação co projeto na forma do
vencido em lg turno."
Por favor, está havendo muitas discussões em Plenário e
elas estão atrapalhando as nossas colocações. Vamos
novamente falar para os telespectadores que estão em casa.
vou ler o sexto projeto. Não vai dar tempo ce ler todos.
E bom que isso fique claro para as pessoas que estão em
casa, para que elas não fiquem com a visão do Deputado
Alencar da Silveira Júnior de que estamos aqui fazendo papel
de palhaço . Estamos, na verdade, cumprindo o Regimento
Interno. Se dois Deputados do Governo viessem aqui a cada
projeto, fazer sua discussão, não estaria precisando
acontecer o que está acontecendo.
"Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ng

867/96, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 1995."
Votaremos as contas do Governo do Estado do ano passado.
'Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 808/96, do

Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 1997.
Sr. Presidente, nosso tempo está se esgotando, e não pude
ler todos os projetos que teremos de votar até amanhã,
sábado e domingo. Espero que o telespectador aguarde nossa
próxima fala.
O Sr. Presidente - Em votação, o re querimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado
O Deputado Gilmar Machado - Verificação de votação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se ã verificação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 42 Deputados; votou

contra 1 Deputado. Está, portanto, ratificada a aprovação do
requerimento. A Presidência informa ao Plenário que está
prejudicado o requerimento do Deputado Durval Angelo, em que
pede alteração na pauta, para que o Projeto de Lei ng 834/96
seja votado no final.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei no 647/96, ao

Governacor do Estado, que autoriza a alienação das ações da
GASMIG. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública, de Política Energética e de
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer.
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Designado como relator, em Plenário, o Deputado Francisco
Ramalho emitiu parecer pela aprovação do projeto com a
Emenda flQ 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação das Emendas flQS 2 e 3, esta na forma da Subemenda
nç 1, e da Emenda nQ 4, que apresenta. Prosseguimento da
votação de requerimento do Deputado Durval Angelo, mediante
o qual solicita que a votação de Projeto de Lei n 647/96 se
de pelo processo nominal. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe
de 4 minutos.
O Deputado Alencar da Silveira .Júnior* - Sr. Presidente,
senhores presentes nas galerias, só quero fazer algumas
colocações. Quando o Deputado Durval Angelo falou que não
existe Deputado que vota com o Governo, que tem a coragem de
Subir nesta tribuna e defender o Governo, quero deixar claro
para os telespectadores e para os companheiros que nos
acompanham nas galerias que todos os projetos foram
discutidos nas comissões e que o Deputado Durval Angelo,
pelo menos nas reuniões de comissões de que participei, ao
lado dos Deputados Marcos Helênio e Gilmar Machado, não
compareceu.
O que ele faz aqui nesta noite e fez pela manhã ê uma
prática que ele diz ser democrática, mas acho que é até
antidemocrática, porque o telespectador, a popul ação belo-

horizontina tem que entende' quanto está custando para os
cofres públicos esse trabalho que o PT faz. Todo mundo sabe
que estamos aqui numa reunião extraordinária, O Deputado
Durval Ângelo podia ter evitado tudo isso, pois são mais
gastos para os cofres públicos.
Se deixasse que os projetos fossem votados, com certeza,

amanhã, às 2 horas da tarde, no horário normal, estariamos
fazendo o mesmo tra palho, sem onerar os cofres pCiblicos.
Então, o que faz hoje a Bancaaa do PT, nesta tribuna, é
protelar uma votação da qual todos nós já sabemos o
resultado, porque esse projeto foi exaustivamente discutido
nas comissões.
Temos hoje o testemunho da população, quando se colocam nas
galerias os trabalhadores que se julgam prejudicados. Se
realmente estivessem sendo prejudicados pelo Governo, com
certeza, as galerias estariam repletas.
Neste mandato, quantos projetos, como a extinção de

secretarias, estavam realmente prejudicando servidores, e as
galerias estavam repletas. Hoje não vemos isso aqui.
Então, a prática do PT só mostra que estão sendo rejeitados

pela população a cada eleição, pois o crédito desse Partido
está diminuindo, pelo menos em selo Horizonte, onde faço
politica. Um partido cue tinha 12 Vereadores na Câmara
Municipal. hoje tem a penas S.
Aqui vemos cartazes criados e financiados pelo PT. Todos os
Deputados que aparecem nesses cartazes têm reeleição
garantida. Permito-me falar até do Deputado Romeu Queiroz,
que aparece em todos os cartazes financiados pelos partidos
de esquerda com seu nome e com sua fotografia. No entanto, o
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Deputado Romeu Queiroz é o Deputado mais votado desta Casa,
é o exemplo de que, realmente com trabalho, com seriedade,
com participação nas comissões, tem-se a aprovação da
população. Não adianta o julgamento de colegas do PT, que
menosprezam os companheiros Deputados.
O respeito existe e todos nós estamos trabalhando pelo bem
de Minas Gerais. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, já são
21h30min e estamos ouvindo o PT. Compreendemos que a
Obstrução é uma arma legitima e democrática da Oposição.
Gostaria de dizer ao Líder do Governo que, se ele deseja
ocupar este espaço para fazer a defesa desse projeto,
convoque alguém para usar de argumentos dos quais possamos
nos orgulhar, principalmente os Deputados que desejam votar
a favor do projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a

votação. o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos encaminhando a votação do Projeto de Lei
rg 647/96 pelo processo nominal, para que possa acontecer
aquilo que o Deputado Anderson Adauto está solicitando, a
fim de ouvirmos a o

p
inião de todos os Deputados. Gostaria de

dizer Que o Deputado Alencar da Silveira Júnior mente,
quando coloca que tudo foi discutido nas comissões. E bom
que os telespectadores tomem conhecimento de que os
Deputados são divididos pelas diversas comissões desta Casa.
Assim sendo, não são todos os Deputados que participam de
todas as comissões. Como ele quer que o Deputado Durval
Angelo esteja presente em todas as comissões, se ele é
integrante de apenas duas comissões? Portanto, é importante
que as pessoas de casa fiquem sabendo desse fato. O Deputado
Alencar da Silveira Júnior era Vereador em Belo Horizonte e
parece que o Regimento Interno da Câmara Municipal é
diferente do nosso. Portanto, é muito importante que os
telespectadores tomem conhecimento disso, porque as
afirmações que o Deputado fez aqui foram mentiras muito
deslavadas.

Voltando ao requerimento, continuamos solicitando que a
votação cio projeto seja por processo nominal, a fim de
sabermos a posição de cada Deputado, se possível através do
painel eletrônico, que já foi bastante citado aqui, hoje.
Quanto ás colocações do Deputado Anderson Adauto, gostaria
de dizer que não somos cul pados pelo fato dos oradores
governistas, que têm discursos tão bonitos, não estarem
ocupando esta tribuna. Vamos continuar fazendo o nosso
trabalho, até que o próprio Deputado possa conversar com o
Governo, ele que tem votado sempre com o Governo. E
importante q ue ele também ocupe esta tribuna e faça a defesa
desse projeto.

Como as galerias estão mais calmas, parece que os Deputados
também estão mais tranqüilos. Isso será bom para a
continuação dos nossos debates ao longo desta reunião, que,
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por sinal, irá demorar bastante, porque temos diversos
projetos para serem votados. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação o
requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita que
a votação do Projeto de Lei ng 647/96 seja pelo processo
nominal. Em votação, o requerimento. Os De putados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
Com a palavra, para encaminhar a votação aa matéria, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, ao encaminhar o
projeto que autoriza a privatização e alienação das ações da
GASMIG, não poderíamos deixar de lamentar o triste episódio
a que assistimos, agora, nas galerias. Inicialmente, não
quero imputar o episódio á Mesa Diretora, pela forma como
conduziu os trabalhos. Temos informações de que situações
mais difíceis foram enfrentadas no passado e foram
contornadas de forma diferente. Também não vou imputar a
responsabilidade à segurança. por entender que eia só estava
cumprindo determinações da Mesa Diretora. Também não quero
imputá-la aos servidores, porque eles não poderiam aceitar
essa discussão com sangue ee barata. Toda ação corresponde a
uma reação igual ou contrár

i
a. Esse fato foi lamentavel

inclusive com Deputados falando bate, tira na marra. Se
aqui há algum saudosista da repressão militar, que vá ao
Araguaia olhar as ossaõas dos guerrilheiros, que vá ver OS
pais de família que foram torturados. A Bancada do PT tem
mantido uma linha de debates de alto nível. dentro de
relações de convivência aqui dentro e mesmo de educaç ão. Se
alguma palavra mais áspera aparece, todos podem ver q ue é em
função do cansaço provocado pelo trabalho. Vimos o besteirol
que o Deputado Alencar da Silveira Júnior acabou de dizer.
Não vou aceitar essa provocação. Devemos crescer, não no
tamanho, mas espiritualmente. Devemos tratar as co-sas de
forma diferente. Esse episódio não contribui para nada.
Estamos em uma democracia. Ouvi o Deputado Elmo Braz dizendo
o que acontecia em plena ditadura, o que era a ação de
obstrução da Oposição.
Isso faz parte da democracia. Se não nos vão ter aqui como

parceiros, talvez como amigos cordiais, na questão política.
naquilo que discordarmos, vamos nos posicionar
contrariamente. Estamos no nosso direito e não tememos cara
feia. Não dependemos de mecanismos de Governo para nos
eleger. Nós, quando estamos no Governo, mesmo fazendo uma
boa gestão e com bom desempenho popular, o não-uso oa
máquina pública nos faz ter até um desempenho eleitoral
ruim, porque essa não é a preocupação imediata. Acredito que
companheiros de outros partidos tenham uma eficiência maior
nesse sentido, mas não precisamos da máquina do Governo.
Estamos convencidos também de que ser Deputado não é
profissão. E o exercicio de uma missão, de um dever. e se
exercemos esse dever tendo a trincheira da tribuna, isso
ocorre porque há muito os movimentos democráticos neste Pais
abriram mão da trincheira das armas. Por isso, optamos pela
democracia e pela trincheira das palavras. E essa a
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informação. Falar uma coisa dessas para o Deputado que há
pouco nos antecedeu seria, de alguma forma, jogar pérolas
para porcos, mas, para o resto dos companheiros, tenho a
certeza de que estamos falando coisa séria.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
com relação ao projeto da venda da G#SMIG, a nossa posição
será contrária à sua venda. Explico por quê. Durante o
Denodo de encaminhamento de alguns requerimentos, haviamos
enumerado alguns itens. Defendemos que o Estaco faça
alienação de parte das ações, mas discordamos em que realize
a alienação completa das ações, porque entendemos que o gás
natural é um elemento estratégico, assim como também o é a
eletricidade. Quando da discussão da CEMIG, discutimos a
alienação parcial, mas nos opusemos à alienação total.
Estamos utilizando a mesma argumentação com relação a
GASMIG. O gás é um elemento extremamente importante para o
desenvolvimento industrial. Minas Gerais precisa dele e
temos, até mesmo, um contrato com o governo boliviano, a fim
de trazer gás natural da Bolivia, passando pelo Triângulo
Mineiro até chegar a São Paulo. Está sendo realizada agora,
também, a expansão do gás na região de Juiz ce Fora.
cnegando a Belo Horizonte.
A GASMIG é uma empresa extremamente lucrativa, que tem
número reduzido de pessoal e tem conseguido demonstrar, ao
longo dos anos, a sua eficiência, sendo correta a manutenção
do controle do Estado, com a participação, gestão e
administração da CEMIG, que tem feito um trabalho eficiente
e sério nessa parceria. Tanto assim que está dando lucro.
que essa empresa é exemplo de modernização de equipamentos.
Esse instrumental possibilita a Minas Gerais, hoje,
credenciar-se a receber empresas de grande porte, porque o
gás é uma energia barata cue Permite que se busquem novas
tecnologias e fontes energéticas, sem poluentes. Isso
Possibilita que tenhamos um parque industrial amplo, sem
poluição, com melhor qualidade de vida para a população.
Portanto, é fundamental que mantenhamos essa empresa sob o
controle parcial do Estado. O Estado tem que manter 51% das
ações e alienar o restante. Isso éprudente e correto. Por
isso, somos contrários ao que está no projeto. Pediriamos
aos Deputados oue façam uma reflexão sobre isso no momento
de votar. Pensemos que, se a Mercedes chegou em Juiz de
Fora, em grande parte se deve á presença do gasoduto, com
gás natural. Que a GASMIG fornece. Precisamos garantir
recursos e i nvestimentos para o Estado, e o que a GASMIG
está fazendo hoje é investimento, criando condições para que
empresas ce grande porte possam vir para Minas Gerais. Isso
é investimento, de setor essencial, em questões básicas,
para q ue as empresas venham até nós.
Se hoje não tivéssemos um parque industrial, e a questão do
gás já mais bem estruturada, levariamos tempo muito maior
para oferecer as condições necessárias a fim de que as
empresas pudessem vir.
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Pedimos aos Srs. Decutacos e Sras. Deoutacas q ue reflitam
sobre isso. O que estaremos fazendo aqui, se alienarmos por
completo as ações da GASMIG. é exatamente abrir mão de uni
aspecto importante, que é a questão energética, prioritária.
Por essas razões é que a Bancada do PT estará votando
contrariamente ao projeto, e queremos ver os argumentos
favoráveis.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Também defendemos de maneira
contrária a votação em lQ turno do Projeto de Lei ng 647/96,
porque entendemos que o Estado não pode estar a serviço de
interesses restritos da sociedade, mas, antes, deve estar
preocupado com os interesses sociais. Sendo o setor
energético um setor estratégico, deveriamos, em vez de
discutir a venda das ações da GASMIC-. discutir qual a
estratégia oe desenvolvimento que a GÂSMIG e a CEMIG têm
para o Estado de Miras Gerais, e não favorecer o setor
privado com a alienação, com a venda das ações da GASMIG,
sob a alegação de que a venda dessas ações trará um aporte
financeiro que saldará as dividas do Estado.
Já discordamos dessa questão em outras oportunidades,

quando discutimos a privatização da Cia. Vale do Rio Doce.
da CEMIG e de outras empresas, que vimos entregues ao setor
privado, mas, no entanto, não vimos o retorno social
conseqüente dessas privatizações, que foi propagado por
parte tanto do Governo estadual quanto do federal.
Re fo r çamos aqui as palavras da nossa Bancada, para defender

que a GÁSMIG mantenha a maioria de suas ações sob o controle
do Estado, a fim de que ele possa, por meio de suas ações,
buscar o desenvolvimento descentralizado no Estado, porque
esse é um setor que oode contribuir muito para a geração de
empregos e o desenvolvimento de Minas.
Mas, Sr. Presidente, não poderiamos deixar de fazer
referência ao lamentável episód i o a que assistimos nesta
noite. Não podemos, de forma alguma, concordar com o que
vimos A	incitação a violência não se justifica. E
lamentável a presença ostensiva dos funcionários da
segurança desta Casa retirando, aos arrancos. arrz -ados,
trabalhadores que estão aqui se manifestando. São di r gentes
sindicais que estão representando os servidores do Estado de
Minas Gerais. Entendemos que, ao se manifestarem, eles não
estão, de maneira alguma, ofendendo nenhum Deputado. Já
vimos esta galeria lotada, esta Casa cheia de manifestantes,
em manifestações muito mais ousadas do que as de hoje.
Pergunto: será que não foi esse cartaz, ou esse esboço de
cartaz, que mexeu com o brio das Lideranças que representam
o Governo nesta Casa? Será que é o medo de ter testemunhas
na galeria durante a votação do Projeto de Lei ng 813/96.
aue trata da taxa da Previdência? Será que o Governo não
gostaria de testemunhas. optando, assim, pela retirada dos
representantes dos servidores?
Fica nosso questionamento. nossa preocu pação. nosso repúdio
e nossa discordância total com relação à costura adotada
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nesta noite pela Mesa. Achamos Que, na verdaae, as palavras
do Presidente poderiam ter sido muito mais claras, muito
mais esclarecedoras no sentido de orientar os funcionários
da segurança. Na verdade, assistimos aqui a uma incitação,
infelizmente com a concordáncia e o aval de grande parte
dos Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público presente, entendemos que fizemos essa discussão.
Somos contrários á forma como está sendo autorizada essa
alienação das ações da GASMIG. O Estado está alienando ações
da CEMIG, sem perder o controle acionário. Portanto, não se
justifica a perda do controle da GASMIG, uma vez que ela é
uma empresa recente, eficaz, lucrativa, enxuta e que tem
condições de se desenvolver ainda mais, exatamente por ser
fundamental e estratégico o produto que comercializa, no
caso, o gás canalizado. Lamentamos Que o Estado esteja se
afastando de setores fundamentais e estratégicos.
Outra questão que gostaríamos de abordar é a da falta de

democracia, que é uma situação muito perigosa e em relação á
qual as pessoas muitas vezes não se sensibilizam, chegando
às vezes a aplaudi-la. Muitas pessoas podem até pensar na
volta do regime autoritário. E. realmente, difí cil manter
essa relação de harmonia com a democracia, manter o diálogo
e provocar debates. Essa é uma situação negativa para a
Assembléia Legislativa, porque achamos Que não havia
necessidade de se agir de forma tão violenta na exclusão dos
representantes dos funcionários públicos. O Deputado Durval
Angelo estava lembrando que algumas pessoas aplaudem essa
situação, e outras dizem que deveriam ter feito isso há mais
tempo. Ora, esse negócio de autoritarismo está, muitas
vezes, na cabeça da pessoa. A pessoa sente vontade de que
seja dessa forma. Cassar a palavra, mandar embora, excluir,
é muito mais fácil que Promover o debate. Alguns Deputados
vêm dizer que, se fosse na igreja deles, já tinham mandado
embora. Em primeiro lugar, igreja é outro amb i ente. Aqui é
um ambiente do povo. Tem que haver r es peito, sim. A clatéia
Que está aqui deve respeitar os pa rl amentares, mas nós
também temos Que r espeitar as pessoas que estão lá em cima.
Esse negócio de autoritarismo está indo longe demais, porque
mostra a face das pessoas que defenderam a ditadura,
defenderam o AI-5 e cassaram pessoas através de denúncias
muitas vezes falsas. Muitas pessoas tiveram membros de suas
famílias executados a partir de denúncias de pessoas que
agora vêm dizer que são representantes do povo. Isso é um
absurdo, e é lamentável que tenha ocorrido. E a partir de
ordens que ocorrem fatos assim, e depois Querem apurar os
culpados. Depois, se acontece um acidente maior e morre
alguém, como no caso dos sem-terras do Pará, não a parecem os
culpados. Há que se ter calma, cabeça fria e diálogo. Eles
estavam ali porque estão preocupados com as perdas
salariais. Estamos trabalhando, discutindo democraticamente
e não podemos aceitar uma cena como aquela, que é triste
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para a Assembléia Legislativa. A Casa co povo tem vivido um
processo democrático, e aquilo prejudica a nossa imagem. Mas
algumas pessoas estão torcendo pelo espancamento. pela
violência, pela falta de diálogo, com os quais é mais fácil
administrar e conduzir a pop u l ação. Não podemos concordar
com essa forma de tratar a sociedade. Há que haver calma,
respeito, paciência. Vamos pedir calma a eles, mas vamos
também ter calma. Espancar e bater é lamentável.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Anivaldo Coelho.
O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente. Srs.
Deputados. Sras. Deputadas, púDlico presente nas galerias,
nós também estamos aqui para encaminhar a votação contra o
projeto ce venda da GASMIG, porque participamos de diversas
reuniões ce comissões sobre essa importante empresa do nosso
Estado. Fomos autores ce requerimento, trouxemos diversos
dirigentes sindicais. Presidentes de sindicatos e os
Presidentes da CQMIG e da CEMIG, e nas reuniões foram
mostradas diversas transparências, que comprovaram a
importância dessa empresa para o nosso Estado. E uma empresa
que ainda está no início de suas atividades, não está
operando a pleno vapor, e já dá lucro ao nosso Estado. Vamos
ler mais algumas coisas, porque entendemos que diversos
Deputados não puderam participar das reuniões das comissões,
não puderam ouvir os representantes da CEMIG e da GASMIG e,
pelo jeito, não vamos poder ouvir também o Deputado Bilac
Pinto, que já foi Diretor da CEMIG e teria muito a
esclarecer, para que fizéssemos essa votação baseados em

dados. (- Lê:)
"Considerando o grande potencial do GN, em Minas Gerais.

foi criada, em 1988. a Companhia de Gás de Minas Gerais -
GASMIG - com a finalidade de explorar a distri puição co gás
no Estado. Para tocar o novo negócio, foi então escolhida a
CEMIC, na época Centrais Elétricas de Minas Gerais, devido a
sua infra-estrutura e grande capacidade na gestão do
suprimento elétrico, além de ser uma politica coerente com a
tendência mundial de enxergar a questão energética (gás,
eletricidade, etc.) como um todo, de maneira integrada. E
necessário lembrar que pouco depois da criação da GASMIG. a
CEMIG passou a se chamar Companhia Energética de Minas
Gerais.
Inicio das atividades
A GASMIG iniciou suas operações com acomercialização do
biogás produzido no aterro sanitário ca Prefeitura de Belo
Horizonte, em 1989. Posteriormente, foi firmado um acordo
com a PETROBRAS, visando á distribuição de gás de refinaria,
produzido pela REGAP em Betim. Paralelamente, a equipe da
GASMIG negociou com a PETROBRAS um contrato de compra de GN,
pelo sistema 'take or pay. através de um gaSoduto.
construido pela PETROBRAS. ligando a Bacia de Campos á
REGAP, numa extensão de 360km. O contrato previa um
fornecimento inicial de 600.000m3 de gás por dia pela
PETROBRAS, tendo a GASMIG a obrigação de vender, no mínimo.
400.000m3/dia. 0 gasoduto tem uma capacidade máxima de
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bombeamento de 3.400m3/dia. O investimento da PETROBRÁS foi
cie R$80.000.000,00.
Para a venda desse gás foram, então, iniciadas negociações
com empresas mineiras, situadas nos municipios ao longo do
gasoduto Campos-Betim, como Juiz de Fora, Barbacena,
Congonhas, Lafaiete, Betim, Contagem, Belo Horizonte e
Vespasiano.
Então, essa empresa, que, no nosso entender, ainda é uma
criança e nem nasceu direito, já está sendo leiloada; ela
que tem muito a oferecer ao Estado. O Deputado Alencar da
Silveira Júnior nos consultava sobre quem iria bancar os
custos para a implantação. Entendemos que, se tivéssemos
mais paciência poderiamos trazer aqui pessoas que
entendessem do assunto, e tran qúilamente, elas nos diriam
que a própria empresa, com o tempo, bancaria os custos. Foi
isso o que disse o Presidente ao Sindicato da CEMIG, aqui na
nossa reunião. Até os próprios técnicos da CEMIG, no
particular, nos diziam que é uma grande sacanagem o que
estão fazendo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos encaminhando favoravelmente esse projeto de
alienação da GASMIG, em consonância com decisão interna do
nosso partido, o PPS, que, em reunião de sua executiva,
ponderou e optou pela alienação da GASMIG, desde que fosse
mantida a supremacia estatal. Estamos convictos em fazê-lo,
porque foi acatada a Emenda nQ 2, que pretende acrescentar
um parágrafo ao art. 10 do projeto, com o objetivo de
excluir da alienação as ações que asseguram participação
majoritária da CEMIG e da MGI no capital votante da GASMIG.
Com o acatamento desse ponto de vista, estamos
confortavelmente aptos a votar favoravelmente, porque o
fazemos de acordo com o nosso partido e de acordo com a
visão cio PPS, que é pela abertura da economia, sem que nós
tenhamos um comportamento estritamente neoliberal e, sim,
que seja de acordo com as necessidades do Pais. hoje.
Aproveito o ensejo para fazer uma colocação. Não a faria se

o tema não tivesse sido abordado aqui por outros colegas.
Não gostaria de ser o estopim de mais discussão, mas
gostaria de me solidarizar com o President oa Mesa em
exercicio, Deputado Sebastião Navarro Viei, pelo fato
lamentável acontecido aqui nesta Casa nesta noite.
Conhecemos bem o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que é
nosso vizinho de região há muitos anos. Ele é uma pessoa
lhana, educada e conciliadora, e a quem temos o privilégio
de conhecer há muitos anos.
Coube a ele, no exercicio da Presidência, ter que tomar uma

decisão que pode ter sido até distorcida pela segurança, a
quem também não queremos culpar.
Já esteve aqui, nesta tribuna, o Deputado Durval Angelo, a

quem aplaudimos pela serenidade com Que colocou a questão,
não culpando a Mesa, não culpando a segurança e não culpando
os próprios envolvidos.
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Queremos nos solidarizar com a Mesa pela decisão tomada
naquele momento. Não pela sua repercussão, porque, com a
violência, não concordamos de forma alguma, ade ptos Que
somos de filosofias profundas, como as ce Gandhi e Einstein.
Prêmio Nobel da Paz em 1952. Entretanto, nos solidarizamos
com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, porque entendemos
que também as pessoas causadoras da balbúrdia que se
estabeleceu neste Plenário desde o final da tarde de hoje
são oessoas que deveriam ter o mínimo oe compostura quando
numa galeria de uma instituição de respeito, como é a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deveriam.
ao vir para cá, trazer, no minimo, o que se recebe no berço:

educação.
Parece-nos que essa não era a virtude das pessoas aue
estavam, a todo tempo, a agredir alguns Deputados desta
Casa. Essas pessoas, como representantes de entidades
sindicais, deveriam, nominimo. refletir sobre sua posição,
para se darem ao respeito. Com relação ao projeto em
discussão, já nos posicionamos anteriormente nesta tribuna.
Por isso, nos limitamos, neste momento, a nos solidarizar
com a Mesa da Assembléia.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Em votação, o
projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Verificação. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 44 Deputados, votou

contra 1 Deputado. Está, portanto, ratificada a a provação do

projeto, salvo emendas e desta ques. Em votação, as Emendas

flQS 2 e 3, esta na forma da Subemenda flQ 1, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Emenda ng 1, destacada, que recebeu parecer pela
a provação. Com a palavra, para encaminhar a votação. o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

encaminhamos favoravelmente a emenda e, no inicio de nossa
intervenção, fizemos a sua leitura, por entender que ela, de
certa forma, garante ao Estado. oue é o poder concedente,
qualque modificação no controle societário da
concessionária.
Ela garante também que esse poder concedente, de alguma
forma, discipline a norma de venda de ações ou de perda de
controle acionário. Vemos também que qualquer tipo de
transação que leve à troca do controle acionário da GASMIG
sem a autorização do Estado fica sem efeito. Então, a emenda
atende a isso. Eu a li antes. mas gostaria de lê-la
novamente. Diz assim. (- Lê:)
A transferência da concessão dos serviços de gás

canalizado, ou do controle societário da concessionária.
depende de anuência prévia e expressa do poder concedente.
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lQ - A anuência ao poder concedente condiciona-se
comprovação da capacidade técnica aa idoneidade financeira E
da regularidade jurídica e fiscal do pretendente.

2 - Pela anuência, o poder concedente poderá estabelecer
sobre o valor da transação um percentual que Constituirá
receita do Tesouro do Estado.

- O descurnprimento do disposto no "caput' deste artigo
implica a caducidade da concessão, nos termos do art. 27 da
Lei nç 8.987, de 13 de fevereiro de 1995."
Vemos que, dessa forma, até diferente de algumas
privatizações que estão sendo feitas, como concessões dadas
pelo poder federal, não têm essa garantia, conforme está
expresso aqui.

Então, nosso encaminhamento é favorável à emenda, porque
entendemos que ela, de alguma forma, disciplina, normatiza e
garante que o poder concedente não perca em negociações
futuras. Que sejam feitas na questão da concessão ao gás.
O Sr. Presidente - Com a palavra, p

ara encaminriar a
votação, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sra. Deputada.
Depurados, neste momento nos colocamos favoráveis á emenda,
lembrando ao PT, que tanto discutiu conosco na comissão, que
relatamos favoráveis à emenda que trazia a perspectiva da
Participação da Prefeitura de Belo Horizonte e dos
funcionários, não só da CEMIG, como pediu o PT, mas também
da MGI, que é acionária da GASMIG.
Acho que o PMDI e a busca da reorientação da reengenharia

do Estado, com certeza, trará melhor qualidade de vida para
os cidadãos mineiros.

Com certeza, somos favoráveis a essa privatização da
GASMIG, respeitando tanto o povc os funcionários e a
Prefeitura de Belo Horizonte como nossos companheiros que
têm buscado ser nossos parceiros nessa labuta, nesse
trabalho tão forte, tão pesado, num momento de tanto
cansaço. Momento em que esta Deputada pede paz ao Plenário,
pede paz aos partidos e às pessoas pr esentes nas galerias.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 1, destacada,

q ue recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Em votação, a Emenda nQ 4, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, estamos
cumprindo o nosso papel, como Líder da Oposição, com o
objetivo de ganhar três preciosos minutos na discussão do
projeto e por entender que todo esse processo de obstrução
vem contribuindo muito para o aperfeiçoamento de alguns
Projetos. No nosso entendimento, a intervenção da Deputada
Elbe Brandão contribuiu bastante para que transformássemos,
de alguma forma, o projeto original do Governo num projeto,
no mínimo, discutível e defensável publicamente.
A Emenda nQ 4, com redação inicial ao PT, e com posterior

amp liação feita pela própria relatora, Deputada Elbe
Brandão, garante q ue"

p
oderá ser permitida a participação
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acionária da BR Distribuidora no capital social da GASMIG,
em percentual de até 25%. antes da alienação de que trata o
art. lQ desta lei. O parágrafo único diz que "a
participação prevista no 'caput' poderá ser feita por meio
da alienação direta de ações de titularidade da CEMIG ou por
cessão gratuita do direito ae subsc r ição e aumento de
capital
A aprovação da Subemenda ng 1 à Emenda ng 3 garante aos
empregados acionistas e à Prefeitura de Belo Horizonte a
preferência para aquisição de um bloco de 10% do capital
social da GASMIG. Embora a nossa posição ainda seja
contrária à alienação da GASMIC-. compreendemos cue as
emendas contribuiram sensivelmente para a melhoria do
projeto. Isso prova que a discussão e o debate são válidos.
Viemos de uma situação em que nenhuma emenda ao projeto da
GÂSMIG seria aceita, pois ele estava tramitando em regime de
urgência. NO entanto. conseguimos forçar um entendimento com
outras lideranças no sentido de que fosse retirado esse
regime de urgência, para permitir que o projeto fosse
aperfeiçoado. Várias intervenções foram feitas por Deputados
do PT e de outras bancadas que tinham posição contrária à
alienação. Se não conseguimos chegar a um projeto 100%, ou
seja, como imaginávamos que deveria ser a estrutura da
GASMIC, pelo menos demos um avanço significativo.
Entendo que, se o Poder Legislativo não conseguir as
conquistas totais, também não deve permitir que haja um
processo de perda total. O debate a respeito do projeto da
GASMIG apresentou um perfil muito superior à própria
discussão das privatizações que estão sendo feitas pelo
Governo Federal. E aquela história: se não chegamos a 100%,
pelo menos conseguimos atingir 70% ou 80% através dos
debates sobre aquele projeto.
Acredito que poderia dizer o mesmo a respeito do Projeto de
Lei nç 813/96. Os Deputados governistas estão ficando com
uma brasa nas mãos, porque poderiamos avançar do mesmo
jeito. Portanto, creio que é necessário que esse projeto vã
para o segundo semestre.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação. o Deoutado Francisco Ramalho.
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, Srs.

De putados, Sras. Deputadas, volto a esta tribuna para dar
meu parece contrário ao destaque. Achei interessante o PT
destacar uma emenda a que ele mesmo havia sido favorável.
Está plenamente justificada a obstrução Co PT, quando vota a
favor do destaque de urna emenda a que, re p ito, votou
favoravelmente. Era só isso. Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda flQ 4. destacada,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados aue a
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei flQ
647/96 com as Emendas ngs 1, 2, 3. esta na forma aa
Subemenda que recebeu o flQ 1, e a Emenda flQ 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
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Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 813/96, do
Governador cio Estaco, que institui a cobrança de
contribuição previderciária para complementar o custeio
relativo às a posentaaorias dos servidores públicos civis e
militares do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresenta, e pela prejudicial idade das Emendas ns 1 e 2. da
Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n .1, da
Comissão de Administração Pública, pela prejudicial idade das
Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça, e pela aprovação
da Emenda np 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Administração
Pública, pela prejudicialidade das Emendas flQS 1 e 2. da
Comissão de Justiça, e pela aprovação da Emenda nQ 3. da
Comissão de Saúde e Ação Social. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Administração Pública. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Romeu Queiroz, solicitando que
o Projeto ae Lei nQ 813/96 seja apreciado no seu todo, pelo
processo simbólico, não sendo permitido adiamento da
votação. Em votação. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos aqui
para encaminhar o requerimento do Deputado Romeu Queiroz.
Discutiremos tudo, dentro do que for possível. Queremos
deixar expressa a posição da nossa bancada com relação a
esse projeto. Discutiremos o projeto porque, no art. 24,
6Q, da Constituição, está muito claro que o Estado pode
cobrar contribuição para custeio de sistema de previdência.
E, para que se possa ter o custeio do sistema, é preciso ter
as bases de cálculo. O Governo não as tem, e desafio
qualquer membro do Governo a apresentá-las aqui. Ademais,
para que possa ser cumprido o art. 24, é preciso ter um
sistema de previdência. O Governo de Minas não tem.
Portanto, opomo-nos a esse projeto porque ele não cumpre
todos os as pectos constitucionais.
Também queremos nos colocar contrários a esse projeto
porque ele coloca, claramente, uma contribuição, hoje, de
3.5% para todos os servidores, e se recusa a fazer o debate
ca outra parcela. cue é de 8% no Que diz respeito à
contribuição de assistência de saúde e de pensão. Venham
aqui os Deputacos do Governo explicar por que não querem
discutir o sistema da previdência como um todo. Vamos
discutir a parte de assistência de saúde, de pensão e de
previdência, que é exatamente o sistema previdenciário, como
estabelece o art. 24 da Constituição. E exatamente isso que
a Bancada do PT quer discutir.
Queremos discutir o sistema previdenciário. Só que o
Governo tem medo e não tem projeto para isso. O projeto do
Governo é apenas para confiscar salários. E desafio os
Deputados do Governo a apresentarem aqui o sistema
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previdenciãrio corno previsto no art. 24 da Constituição.
Onde está o Líder do Governo, o Líder da Maioria, o Líder do
PSDB?
Hoje, pela manhã, o Governador disse que vocês têm Que
votar esse projeto de qualquer jeito, mesmo sem as
informações. D Que Vocês estão fazendo é exatamente isso,
votando todos de cabeça baixa, porque o Palácio mandou e
vocês não têm argumentos. Vamos para o debate! Desafio vocês
a virem para o debate! Onde estão os cálculos atuariais?
Quanto o Poder Executivo vai economiza- com a folha de
pagamento fazendo caixa em cima de quem ganha menos? O
Palácio está com medo de enfrentar o Poder Judiciário, que
está fora desse projeto.
Queremos discutir, porque, no sistema previdenciário, o
funcionário entra com 1/3 e o patrão com 2/3. Só que o
Governo não quer colocar claramente a sua parte, porque.
criando esse sistema, ele será ge r ido por 1/3 DOS
servidores, que são os contribuintes, e2/3 do patrão. Que.
no caso. o Estado 'indicará. E ai haverá controle, porque OS
servidores não terão controle sobre esses 3.5% Que irão para
a conta previdenciária, porque só o Executivo o fará.
Quero ver alguém explicar isso e dizer que é O contrário. O
Governo não fala e não virá aqui falar, porque não tem
coragem e porque sabe que vai confiscar salários. E o que me
deixa triste é que conheço Deputados e Deputadas sérios na
Bancada do PSDB, pessoas que admiro e respeito muito, que,
lamentavelmente, vão ter que votar de qualquer jeito, porque
o Governo mandou e porque não têm argumentos. Isso é ruim e,
na nossa próxima fala, vamos enumerar Outros itens, porque
nós temos argumentos para dizer porque somos contra.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - S r . PresiDente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, havíamos solicitado durante todo o processo
ce oostrução, na fase anterior, que esse projeto fosse
retirado de cauta ou transferido para o segundo semestre.
justamente para oue o debate com o funcionalismo e com toda
a sociedade acontecesse e esse projeto não fosse aprovado,
em altas horas da noite e ainda com toca a situação
complicada que está nele implicita, porque sabemos que a sua
aprovação trará duras conseqüências para o funcionalismo. E.
politicamente, sabemos o que representa aprovar um projeto
dessa maneira.
Sabemos que a discussão do sistema previdenciário é
polêmica e está colocada em pauta em nível nacional e que
não podemos, de forma nenhuma, transferir para os
trabalhadores esse ónus, sobrecarregando-os e imputando-lhes
aumentos de taxas cada vez mais ousados, para poder cobrir
os rombos do sistema previdenciãrio. Em nível nacional, já
conhecemos bem essa discussão, sabemos que é complexa e Que
não responde, até este momento, pelo fato de a cobrança de
taxas pelo INSS e pelo INAMPS estar hoje numa variação de
8.5% a 11%. Agora aumentando mais 3,5%, indistintamente, em
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todos os níveis dos servidores do Estado, estamos
reproduzindo uma prática que conhecemos em nível nacional.
Sabemos que é perfeitamente possível encontrarmos

alternativas para alocação de recursos que venham de outras
fontes. Será que não há criatividade da parte do Governo
para arranjar recursos, solucionando os problemas da
previdência, da saúde e da pensão? Achamos que agora ainda é
hora de se repensarem essas questões. derrotando esse
projeto, para que a sociedade possa ter- a oportunidade,
ainda que tardia, de discutir de maneira detalhada e
democrática O	Que representa, de fato, o sistema
previcenciárjo do Estado, e não de se fazer esse
aviltamento, esse confisco dos minguados e defasados
salários dos servidores.
Não podemos cometer esse equivoco, esse absurdo com os
trabalhadores do nosso Estado. Apelamos para que a
sensibilidade dos Deputados, independentemente dos partidos,
realmente prevaleça ao votarmos o Projeto de Lei flQ 813, que
é um dos mais polémicos já colocados em pauta neste ano
legislativo.
Entendemos que as reformas estão sendo colocadas em

discussão, mas a questão previdenciárja demanda medidas que
vão além de se tirar do salário do servidor, em nome da
solução de um problema, que sabemos não será resolvido. Se
Porventura permanecer a falta de sensibilidade e de razão,
e, por acaso, esse projeto for aprovado, sabemos que isso
não irá resolver o déficit da previdência, do IPSEMG e da
saúde do servidor público. Sabemos que criar esse artificio
não é a melhor forma, principalmente como está sendo
conduzido, não se garantindo a discussão ampla com a
sociedade.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
Daiavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, o Lider do Governo nesta Casa propôs num
requerimento que o Projeto de Lei nQ 813/96 seja apreciado
no seu todo, pelo processo simbólico, não sendo permitido o
adiamento de votação. Faço uma interpelação ã Mesa e
gostaria que meu tempo fosse suspenso por se tratar de uma
questão de ordem.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Pode descontar. Desde ontem
encaminhei três re querimentos: de votação do projeto em
partes, outro ae votação do projeto pelo processo simbólico
e um terceiro sobre a questão do adiamento da Votação. Os
meus precedem a este e deveriam ser apreciados inicialmente,
porque tratam o projeto em partes. Não há no Regimento
nenhum dispositivo. O Regimento é claro. V. Exa. já afirmou,
numa questão de ordem deste Deputado sobre uma questão do
protocolo, que ele garante a precedência do horário de
entrada. V. Exa. nos informou isso até por escrito para
garantir ao Deputado o direito á precedência.
O Deputado Romeu Queiroz, ao englobar meustrês
requerimentos feitos ontem, acaba anulando-os. Não há nenhum
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tipo de justificativa regimental para tal cuestão. Temos urna
questão de ordem de V. Exa. por escrito, que diz que o
protocolo na assessoria é a garantia da precedência. V. Exa.
pode consultar seus próprios assessores. Nesse sentido,
concordo que as intervenções dos colegas do PT constassem,
já, em um dos requerimentos que encaminhei. Não irei
polemizar quanto a isso. Mas da forma como está. ele
simplesmente mata o Regimento. Não 

há 
justificativa

regimental para isso, uma vez que esses aspectos são
tratados por incisos separados e não ligados pela expressão
"ou", mas sim pela virgula.
Gostaria aue V. Exa. respondesse a essa questão.
o Sr. Presidente - Vou responder rapidamente a V. Exa. para
não prejudicar o seu tempo. Se necessário, concederei mais
tempo. Primeiramente, o requerimento do Deputado Romeu
Queiroz foi encaminhado antes dos requerimentos de V. Exa.
Segundo, corno V. Exa. mesmo já respondeu á própria questão
de ordem feita, a votação do requerimento do Deputado Romeu
Queiroz prejudica o seu requerimento. Se for- aprovado o
dele, ficam prejudicados os de V. Exa. Se for derrotado o
dele, serão analisados os de V. Exa. Além disso, a
precedência está mantida também. Para continuar a encaminhar
a votação, com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angeo* - O que eu gostaria de dizer é o
seguinte: uma conversa que tivemos de um provável acordo
amanhã, uma vez que os projetos voltam em 2Q turno, fica sem
efeito. Isso é uma violência contra o Regimento. O senhor me
perdoe, mas não acho que isso seja sério. A assessoria não
tem como fazer uma justificativa disso. Se assim fosse, o
Romeu Queiroz poderia, simplesmente, apresentar um
requerimento: 'revogam-se todas as disposições contrárias de
possibilidades de se obstruir.' Seria um requerimento
genérico em que ele determinaria: "deve-se, como ato
continuo, entrar logo na votação do projeto.' Pois Dem,
dessa forma, ele mataria qualquer processo democrático.
Nem vou usar o resto do tempo, mas quero dizer que, nesse
caso, estamos perdendo qualquer referencial e aue a posição
da Bancada ao PT é a de continuar como estamos, e ponto
final. Não temos outra alternativa, porque isto aqui é uma
violência. Até agora passamos por um processo em que as
dúvidas foram respondidas. Não vou polemizar sobre o
requerimento do Romeu Queiroz. Não tenho aqui a hora de
entrega do dele nem do meu. Não quero levantar dúvida nem
vou tomar essa providência. Posteriormente, vou verificar no
Regimento essa questão. Mas, para mim, isso é uma violência
sem tamanho. Quero apenas que Os governistas estejam aqui no
sábado e no domingo, se quiserem ter seus projetos
aprovados.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra. o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
estamos a qui para encaminhar contra o requerimento.
Lamentamos que a polêmica ainda esteja se desenrolando, mas
esperamos que a Mesa possa esclarecer essa questão
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regimental, para que não fiquemos sujeitos a essas
interpretações e Que. realmente, possamos chegar a um acordo
e que se preserve o valor do Regimento para a Casa e para os
nossos trabalhos. Sabemos que a Mesa não tem a intenção de
manipular ou de distorcer o Regimento, mas gostariamos que
houvesse um consenso. Estamos aqui para continuar o processo
de obstrução do PT. Foram dadas todas as Oportunidades.
Houve a reunião com o Governador, e acreditamos Que o melhor
para todos era que os Deputados pudessem sair no recesso,
consultar suas bases, chegar ás suas cidades e conversar com
os funcionários. procurando entender sua real situação e a
intensidade da repercussão dessa medida em sua folha
salarial, o que ela significa para os pequenos salários,
para as serviçais, para os profissionais da educação. Já foi
dito aqui, talvez menos da tribuna e mais nos corredores e
nos cartazes. Temos certeza de que isso não é ameaça e que
não será isso que vai mudar a posição dos Srs. Deputados,
mas, certamente, a partir de uma reflexão mais profunda, de
uma discussão com o funcionalismo, se não a ideal, se não a
que nós desejamos, se não a que defendemos e trabalhamos
Para que ocorresse aqui na Casa, com a participação do
Governo, com a partici pação das lideranças sindicais,
poderiamos estudar um meio para q ue a própria base do
funcionalismo, através de seus vários segmentos, pudesse
estar aqui representada. Temos certeza de que cada Deputado
tem seus meios para aferir essa repercussão junto ao
funcionalismo do Estado, junto àqueles funcionários que
confiaram e votaram nos Deputados. Temos certeza de que não
tem um Deputado nesta Casa que não tenha tido o apoio ou o
voto do funcionalismo, certamente um voto de confiança de
que seus interesses estariam aqui defendidos.
Estivemos envolvidos com a Questão da Previdência e das
polémicas geradas em torno desse tema, na discussão da
aøosentaaoria móvel vital icia, com relação à pr ivatização do
CREDIREAL. Para que se resolvesse a MV, para a privatização
do CREDIREAL, era um requisito que se constituisse o fundo,
que os cálculos atuariais fossem bem feitos, com
transparência, e discutidos com o funcionalismo, porque o
próprio funcionalismo do CREDIREAL foi o primeiro a defender
que os cálculos fossem feitos, que eles gostariam de
acompanhar, para garantir as a posentadorias não só dos já
a posentados, mas dos funcionários ainda por aposentar. Com
relação à questão dos cálculos atuariais, o Governador
disse, de manhã, que teria os cálculos e que o percentual
i mp iementaco seria da ordem ce 30%. Não temos conhecimento
dos cálculos, não foram divulgados, mas, certamente, nos
parece que um indice como esse desconsidera completamente a
contribuição que o Governo também tem Que efetuar. Estaria
considerando que o funcionalismo pudesse arcar com a
totalidade dos recursos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, este é o último encaminhamento que vamos
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fazer a respeito desse projeto, cuja votação está tomando
tanto tempo. Havia uma expectativa muito grande de que ele
fosse votado hoje, e de fato o será. Entretanto, gostaríamos
de fazer algumas recomendações, relembrando que, a partir de
1986. começou uma profunda defasagem nos salários dos
servidores públicos. Lamentavelmente, não houve a
recomposição dessas perdas ao longo desses últimos anos.
Isso tem Sido uma reivindicação do funcionalismo há vários e
vários anos. Ou seja, eles querem que haja essa
recomposição, e ela não está sendo feita.
Por fim, quero dizer que, nos últimos 18 meses, não houve
nenhum tipo de reajuste. Por mais que a inflação esteja sob
controle, houve algumas atividades que aumentaram até acima
da inflação. São os casos de mensalidades escolares e de
algumas tarifas públicas como: água, luz e telefone. Isso
tem penalizado bastante o funcionário público. A faixa
salarial do funcionalismo público mineiro é baixa, portanto,
é bastante inoportuno hoje pensar-se num acréscimo de
alíquota em salários tão baixos. Se fossem salários acima de
R$1.000,00, poderíamos até começar a pensar num outro
percentual e haveria um entendimento nesse sentido. Ocorre
que agora não há mais. O Governo, no inicio, tentou
encaminhar para cá projeto em que, a partir de um certo
valor, não sei bem se é de R$240,00 a R$400,00, não haveria
nenhum acréscimo de aliquota. Mas, depois, parece que a
coisa mudou. Então, é aquilo que falamos: qualquer desconto,
hoje, a mais vai trazer um prejuízo enorme para o
funcionário público. Entendo que algumas emendas começam a
aparecer - e não sei se elas serão acatadas -, para que essa
lei somente entre em vigor quando o Judiciário encaminhar o
seu projeto. Ai sim começaria a se fazer uma discussão.
Agora, não é possível tomarmos a iniciativa e já começarmos.
Mesmo que haja uni prazo de 120 dias para vigorar, penso que
é penalizar demais o funcionário público. Portanto, estamos
aqui empenhados e pedindo, em nome do funcionário público,
para que, agora que o pro'eto será colocado mesmo, nós o
derrotemos. Essa não será ma derrota do Governo. Talvez,
ela seja uma oportunidade do projeto ser reapresentado num
momento no qual haja mais debate e mais discussão, para a
criação, de fato, do fundo previdenciário. Que sejam
diferenciados os descontos. E isso, então, o que penso que
pode ser feito, a partir do segundo semestre. Aguardaremos
também que o Judiciário encaminhe a esta Casa um projeto,
propondo uma discussão em termos de isonomia, porque, senão,
uns serão extremamente penalizados e outros vão se
beneficiar. Portanto, agora a responsabilidade de cada
Deputado é muito grande ao dar o voto. O nosso voto vai ser
realmente para preservar o funcionário de mais esse
confisco, além das perdas que ele já teve. Portanto, esse é
o nosso último encaminhamento, esperando que esse projeto
seja derrotado e que, em outra oportunidade, ele seja
apresentado com mais debate num seminário a respeito.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado
Romeu Queiroz. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado o r equerimento. Vem à Mesa,
requerimento do Deputado Durval Angelo. que solicita a
votação destacada das Emendas de ngs 1 a 3 ao Projeto de Lei
ng 813/96. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Vem à Mesa, requerimento do Deputado Péricles
Ferreira, que solicita a votação destacada das emendas de 4
a 10. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XVII do art. 244. do Regimento Interno. Para
encaminhar a votação da matéria, com a palavra, o Deputado
Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras, Deputadas, ocupo novamente esta tribuna, para a última
intervenção que farei antes aa votação em lg turno, pois, em
2Q turno, volto a falar do Projeto de Lei nQ 813/96.
Quero aqui fazer uma correção, porque ainda não tinha tido
a oportunidade de ler a última versão da proposta que foi
votada na reunião das 20h30min da Comissão ceAdministração.
O projeto ainda não foi enviado, só cue foi feita a Emenda
ng 10. pela qual a aplicação fica vinculaaa ao envio do
projeto. Sempre faço a correção daquilo que falo e que,
depois, vejo que não estava correto. Tenho a humildade de
reconhecer minhas falhas. E o que estou fazendo agora. NO
mais, todas as minhas afirmações anteriores se mantém.
No que se refere ao art. 24, ninguém, da parte do Governo,

explicou o sistema de previdência do Estado. Mas isso ocorre
porque o Estado realmente não tem como explicá-lo.
Portanto, estamos aqui votando o confisco do salário dos
servidores que ganham menos. Enquanto isso, nós.
parlamentares. - eu vou falar agora de mim - vou continuar
contribuindo menos do que uma serviçal. Isso me dói muito,
me dói profundamente, e é por isso que vou votar contra o
projeto, pelo menos para aliviar um pouco a minha
consciência.
Eu. Deputado, vou contribuir com 7.3%, Sobre os
R56.000.000,00 que ganho no contracheque, para o sistema da
Previdência, enquanto uma companheira serviçal, que ganha
R$112,00 por mês, vai ter que pagar 11.5%. E isso que está
sendo votado.
Para quem está no Canal 40 nos ouvindo, pode parecer

engano, mas é verdade, Os Deputados, ou melhor eu - para não
falar de ninguém - vou pagar menos para a Previdência do que
uma serviçal. O Governador Eduardo Azeredo, a partir da
aprovação desse projeto, vai confiscar 11.5% dos vencimentos
dessa serviçal, para custear assistência de saúde, pensão e
previdência.
E contra essa imoralidade que vou votar. Vou votar contra
esse projeto também, porque ele não garante um fundo
previdenciário que dê condições aos servidores de participar
do controle do recurso.
Esse recurso, que hoje vai ser confiscado dos servidores,
irá para o caixa, numa conta para custeio de previdência,
para dar uma folga de caixa em torno de R$10.500.000,00 a
R$11,000,000,00. Não se pode falar de números exatos. porque
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o Governo ainda não saoe se está entre R$10.500.000,00 e
R$1l.000.000,0O por mês. Será a folga que o Estado terá.
Onde será que será aolicada essa folga? Um candidato que
está lá embaixo nas pesquisas em Belo Horizonte, Sr.
Amilcar, vai poder contar, a partir da votação disso aqui,

com o suor de muita gente, para tentar alavancar sua
campanha. Também votamos contra isso, vamos denunciar e
vamos dizer isso.
Estamos aqui, para encerrar, dizendo que esse projeto é
imoral, e o Governador Eduardo Azeredo Quer a votação dele
agora, de qualquer jeito, porque ele quer o dinheiro dos
mais fracos. Por que ele não vem para cima de mim. Deputado,
para aumentar a minha contribuição? Ele vai em cima daqueles
que não têm muita força. Mas estamos aqui sendo a voz e a
força cesses trabalhadores, que saberão dar a resposta no
momento oportuno, não com Ôdio, não com pancadaria, mas
saberão dar o troco no momento correto, naquilo que têm
direito, e vocês vão ter depois esse resultado. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Está chegando a hora da votação do

Projeto de Lei flQ 813/96, tão falado, tão discutido, pelo
menos Dor parte da Bancada do PT.
A Bancada do PT está, aqui, representando os interesses
daqueles que foram excluídos da discussão, excluídos do
processo de debate, do cue representa esse confisco do
salário dos servidores. Excluídos, porque o projeto foi
encaminhado pelo Governo do Estado para a Assembléia, e este
recebeu, õa parte de vários Lideres cesta Casa. a opinião de
que ele é complicado, que se trata de um projeto que traz
muita preocupação para o funcionalismo público. Mas vimos
que, na manhã de hoje, a decisão foi tomada, inclusive de
uma maneira discreta, sufocando as possibilidades de
resistência daqueles que a vinham apresentando ao longo das
discussões em comissão, ou nos corredores desta Casa.
O Governador, ao exigir a a provação de qualquer maneira
desse projeto. colocou mais uma vez a forma truculenta, a
forma que comumente chamamos de rolo compressor sobre a
Assembléia Legislativa, onde prevalece aquela máxima que
conhecemos, que todo mundo conhece: "Manda quem pode,
obedece quem tem juizo." Manda quem tem o dinheiro oara as
eleições, manda quem controla a máquina da campanha oeste
ano. E sabemos que esse confisco representa também mais uma
forma de engrossar esse fundo da máquina, para fazer
prevalecer os interesses de segmentos restritos e não entrar
no debate que interessa aos mais de 400 mil servidores deste
Estado.
O confisco da taxa da contribuição previcienciárla já está
caracterizado, não só para os trabalhadores da ativa, mas
também para os aposentados, que terão alteração na sua
contribuição.
Estamos aqui, mais uma vez, para mostrar a nossa

insatisfação, o nosso repúdio ao Projeto de Lei ng 813/96.
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Cre
i
o que, se até agora não r ecebemos, por parte dos

Lideres, uma indicação de Que esse projeto Poderá ser
discutido e debatido amplamente no segundo semestre, vamos
assistir Caqui a alguns minutos a uma decisão que nos unirá
aos servidores numa manifestação espontânea de protesto. Não
adianta falarem que o PT está bancando o movimento. O
movimento é autônomo e não precisa das nossas verbas de
subvenção, que são minguadas e polêmicas. Entendemos que se
precisássemos utilizar as verbas de subvenção para fazer a
nossa Política, estaríamos no mato sem cachorro, pois verba
de subvenção não é o melhor instrumento para os Deputados.
Sabemos que os próprios Deputados governistas passam
amarguras, ficam de pires nas mãos, correndo atrás de
Lideres, de Secretários e do Governo, para conseguirem
aquelas verbas, que são destinadas a eles via Secretaria.
Não iremos utilizar as nossas verbas de subvenção para
financiar o movimento, pois o movimento encontrará seus
pró

p
rios meios para fazer seus protestos, que são justos e

legitimos, contra esse absurdo Que iremos ver acontecer
daqui a pouco.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputaao Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Ve r ificamos. Sr. Presidente,
Que o saudosismo de alguns que já serviram à ditadura
militar, que trouxe uma página triste e violenta para a
história do Brasil, se manifesta permanentemente em pequenos
atos, em pequenos gestos.
A forma pela qual fomos hoje atingidos pela discussão em
bloco de todo o processo de obstrução mostra claramente esse
saudosismo da ditadura militar. De alguma forma, esse
autoritarismo está presente no Projeto de Lei ng 813/96,
pois não houve discussão com os setores interessados, não
houve debate, não houve nenhum tipo de envolvimento de
alguns setores da sociedade.
Estamos, rioje. apreciando um projeto Que é claramente um
sinal disso. Por isso, estamos denunciando, mostrando o
absurdo desse projeto. Esse mesmo sauaosismo autoritário
está presente num projeto que mantém privlégios, como a
contribuição diferenciada para aqueles alie ganham acima de
R$2.100,00, inclusive para nós. os Deputados. Ao mesmo
tempo, o projeto do Governador acaba criando novos
privilégios a partir do momento em que outros Poderes não
estão incluídos no projeto.
No entanto, o que mais nos assusta é que o Governador

poderia, através de lei complementar, como administrador que
é do Estado, e como em outras leis complementares que aqui
tramitaram e que trataram o servidor público como um todo -
como a própria lei do servidor público - poderia incluir os
três Poderes e também o Ministério Público no projeto que
enviou a esta Casa. Mas não, S. Exa. preferiu enviar uma lei
ordinária, na acepção legislativa do termo. Preferiu não
enfrentar outros Poderes, mas enfrentar os serventes de
escolas, os servidores da Policia Civi, os servidores da
saúde, os serviCores da educação, indefesos, coisa que os
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outros Poderes acabam não sendo. Isso, S. Exa. teve coragem
de enfrenta r . Teve coragem de onerar esses setores, teve
coragem de. arbitrariamente, impor a contribuição a esses
setores. Por esse motivo. discordamos 00 projeto, e falamos
isso hoje com o Governador. Falamos também na situação do
Espirito Santo, que ele conhecia. Mas. ca forma comoo
projeto estã, não há garantias. Mesmo sendo como está no
projeto, com recurso vinculado, contabilmente não há como
controlar se o seu uso vai ser para a aposentadoria ou não.
Acho que isso é outro problema. Só o fundo previcienciário
garantiria tal questão, dai a nossa posição de critica e o
nosso protesto pelo autoritarismo que se instalou hoje com o
reauerimentO q ue discutimos hã pouco.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Almir
Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
como esta é a nossa última intervenção nessa discussão,
gostaríamos de fazer um apelo aos Deputados. Certamente, não
temos a confiança de que esse apelo vá ter acolhida, mas
vamos fazê-lo assim mesmo. Lembrem-Se, na hora de votar, da
repercussão desse voto na base do funcionalismo do Estado.
Estamos num momento decisivo, num período eleitoral, e esse
voto pode repercutir positiva ou negativamente. Votaremos
contra o projeto em função não só das inconstitucionalidades
aqui já levantadas, mas pelo processo injusto da incidência
desse percentual, sem o efeito cascata, que seria mais justo
para que a proporção fosse preservada. Tudo já foi tão dito
que não adianta mais ficar discorrendo sobre Isso.
Gostaríamos ce fazer um último apelo nesse sentido. Falar
do arrocho salarial, da taxa de desemprego, da falta ae
política salarial também é desnecessário neste momento. Mas
gostaríamos de retomar a Questão co Fundo da Aposentadoria
Móvel Vitalicia e da discussão transparente que foi feita
sobre a importância dos cálculos atuariais, o que não foi
feito nesse projeto. Por que não mostrar esses números para
o funcionalismo? Por que não fazer essa discussão, para
tentar convencer o funcionalismo e os Deputados da oposição
Que desenvolveram esse processo de obstrução até então?
PooeriamOs ser convencidos com argumentos sólidos.
confiáveis. E fundamental para isso seriam os cálculos
atuariais. E lógico que. quando o funciona l ismo compreende

essa discussão e se convence da importância do projeto, ai
talvez se buscariam critérios que fossem justos, e não o
utilizado nesse momento de arrocho salarial.
Percebemos que os servidores continuam trabalhando.
Diversas categorias não deixam o Estado por absoluta falta
de alternativa. Sabemos que o momento é de recessão, de
desemprego, e antes um pássaro na mão que dois voando. Para
não se arriscar a ser mais um a engordar o indice ce
desempregados neste Pais, permanece-se no serviço público. E
claro que isso está comprometendo a qualidade do serviço,
porque não há motivação, e sim todo um processo de
desmotivação. e esse se constitui em mais um deles.
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Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaríamos de
chamar cada um à responsabilidade Que, Com o nosso voto,
não penalizemos ainda mais o funcionalismo público do Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Para
encaminhar a votação, com a palavra. o Deputado Anivaldo
Coelho.

O Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, nos também estamos encaminhando contrariamente ao
Projeto 813/96, porQue entendemos que o funcionalismo, que
não teve aumento nos últimos meses, não pode ser, mais uma
vez, penalizado. Apesar de existir urna emenda do Deputado
Ermano Batista que concedia aumento, isso nada significa em
razão de mais esse aumento nos descontos dos funcionários.
Sabemos que o Governo deve vetar essa emenda, porque o
Governo não quer, de maneira alguma, conceder aumento nos
descontos dos funcionalismo público.
Conversando com alguns Deputados, parece que certos
companheiros de outras bancadas farão coro com o PT e
votarão contra o projeto. Quem sabe, num ato cie coerência, a
maioria dos Deputados hoje aqui presentes vote contra esse
projeto. Ai o Governo poderá analisar a Questão e verá que
não é hora de mais um aumento nos descontos para os
funcionários.

Estamos vivendo também esse problema na Cia. Siderúrgica
Nacional, em que os funcionários possuem uma caixa
beneficente. Lá também existe essa conversa de que é preciso
fazer um fundo de caixa, que, no final, ninguém sabe para
onde vai. Aumentam-se os descontos e, ao final, só os
funcionários perdem.

Estamos vendo o Ministro da Previdência dizer q ue o sistema
vai quebrar. Que é preciso mudar e que tem de haver as
caixas complementares. Com isso, a cada dia surgem mais
descontos, e nunca Conseguimos algo Que possa realmente
atender aos anseios dos trabalhadores, que, infelizmente.
ficam sem poder se envolver efetivamente no debate.
Não vimos nenhuma convocação aqui na Assembléia, nenhum
trabalho em que os funcionários fossem convidados a
participar e a dar sua opinião. E um projeto que veio para
cá em tempo recorde, e, infelizmente, a maioria dos
Deputados não teve informação sobre ele, como também não
teve a respeito de Outros projetos.
Ficamos na dúvida porque, neste final de semestre, a

maioria dos Deputados está ficanco até o final ca reunião,
querendo que seja votado de qualquer maneira. Já são
23hl5miri e está chegando a hora, já Que somos o último
orador, cie esse projeto polêmico ser votado. Gostaríamos de
fazer uma divisão nas fileiras dos Deputados da Bancada do
PT, para que pudéssemos Olhar claramente Quais os Que estão
votando a favor do Governo e os que estão votando contra, já
que os nossos companheiros retirados das galerias querem uma
lista precisa daqueles Deputados que votaram contra e
daqueles que votaram a favor.
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O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo flQ 1, salvo
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação. Sr,

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram contra o substitutivo 15
DeputaDos. Votaram a favor 35 Deputados. Fica, portanto,
ratificaca a acrovação do Substitutivo ng 1. Com a aprovação
do substitutivo, ficam prejudicadas as Emendas ngs 1 e 2. Em
votação, a Emenda nQ 3, destacada, que teve parecer pela
aprovação. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Durval
Angelo.
O Deputado Durval Ãngelo* - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, demos hoje uma demonstração de que os servidores
públicos de Minas Gerais não podem ter como parceiros a
maioria dos Deputados dO seu Estado. E bom que se diga que a
Coorcenação Sindical, mesmo em reuniões com os secretários
da área e em discussões com vários Deputados, nunca se negou
a fazer uma discussão séria relativamente ao sistema da
previdência, mas só que essa discussão passa necessariamente

pela criação do Fundo, não pura e simplesmente por aumento
de aliquotas. sem o controle de como elas serão usadas. Ai
está o grande problema, porque o Governo quis
simplesmente aumentar a aliquota. E uma hipocrisia o

discurso de que está tendo alguma preocupação com o sistema
previdenciário do Estado.
Assistimos hoje a uma demonstração de fragilidade, de
subserviência, porque não tenho dúvida de que a maioria dos

parlamenta r es desta Casa é contra esse projeto.
Ninguém pode falar, nos bastidores ou em conversas, uma
coisa e, depois, absurdamente, votar outra. Acho que o

Governo, hoje. impôs que muita gente votasse contra sua

consciência, votasse em algo vergonhoso, que garante a

manutenção de privilégios e cria outros. A minha dúvida,
neste momento, é como, mesmo os 15 que votamos contra.
iremos explicar uma situação como essa. Como explicar o
confisco salarial? Quando o Governador Eduardo Azeredo nos
disse, hoje, que não deveríamos fazer desse projeto
palanque, falei: "Sr. Governador, para nós seria ótimo se V.
Exa. não aumentasse a contribuição em 3,5% mas em 5%, 7%. 8%
ou 9%. Isso interessaria a nós. Mas, por ter uma atitude
responsável e pensar sob ótica mais ampla sobre a questão do
servidor público, temos uma posição contrária ao projeto.
Poderia ser mais simples, votar contra e simplesmente
criticar e fazer a denúncia". Assim, dizíamos a ele que
estávamos tomando o caminho mais difcil para a votação, que
era o de propor ao Governo que, num ano eleitoral, não
votasse essa contribuição, para não se desgastar. Poderíamos
ter uma postura distinta.
Ouvimos a opinião do Governador, mas dos Deputados que o
apóiam e que apóiam o projeto não ouvimos, uma vez que
ninguém veio aqui argumentar ou defender uma posição. Mesmo
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os Deputados Que votaram contra o projeto poderiam, numa
ação de obstrução, ter garantido, com eficiência, Que esse
projeto não fosse votado. Então, o voto acaba não tendo
também a repercussão Que a gente acha que deveria ter.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, a

Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, por ter participado ativamente das comissões
que analisaram esse projeto todo, somos, neste momento, pela
aprovação da emenda.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 3. Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Gilmar Machado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Solicito a leitura da emenda,

Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário, que proceda à leitura da emenda.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Lê:)
'Emenda flQ 3
Acrescente-se once convier:
Art. .... - o Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 120 dias, projeto de lei relativo á
reestruturação do IPSEMG.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 3, que tem
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação a Emenda ng 4, destacada, que tem parecer pela
rejeição. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Péricles Ferreira.
Deputado Péricles Ferreira* - Não podemos, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, estar favoráveis a uma emenda que, até certo
Ponto, é altamente discriminatória. Entretanto, gostaríamos
de aproveitar esta oportunidade para louvar a atitude e,
sobretudo, a coragem do Governo Eduardo Azeredo, no
encaminhamento desse projeto para a Assembléia. Sabemos que
a questão previdenciária não é um problema apenas ce Minas
Gerais. Na sua estrutura, ela atinge todo o Pais, mas,
sobretudo, ea é uma preocupação em nível munaial. Para se
conceder qualquer tipo de beneficio, temos que saber quem
vai pagar essa conta. O Governacor Eduardo Azeredo, neste
momento, toma essa atitude, essa decisão corajosa,
encaminhando esse projeto, embora reconheça que ele poderá
trazer ao seu Governo, ao seu partido, prejuízos políticos,
eleitorais, mas, na verdade, esse é o primeiro passo para
que se passe, doravante, a viver a realidade previdenciária.
Reafirmo, mais uma vez, que não podemos conceder privilégios
sem saber quem vai pagar a conta. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação

a favor da emenda, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Erniano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
refuto, em sua totalidade, a argumentação apresentada pelo
nobre Líder Deputado Péricles Ferreira, e me coloco
favoravelmente á aprovação dessa emenda.
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O Sr. Presidente - Com a palavra o Sr. Secretário, para
proceder á leitura da Emenda ng 4.
O Deputado Ermano Batista - ( Lê:)
- A Emenda np 4. ida pelo De putado Ermano Batista, fi
pubicada na edição dc da 12/7/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda flQ 4, que recebeu
parecer pela rejeição. Os De putados que a aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a Emenda
np 4. Em votação, a Emenda ng S. destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, mais una vez vo'tamos a esta tribuna. só que.
cesta vez, ao cont r ário do cue aconteceu com a Emenda ng 3,
estamos absolutamente favoráveis à a provação da Emenda ng 5,
porque, diante de tanta discussão Que se levantou neste
plenário, entendemos que ela vem permitir ao Governo Eduardo
Azeredo mexer, definitivamente e de forma muito mais
abrangente. na estrutura previdenciária do Estado de Minas
Gerais.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação a favor da

emenca, com a paiavra. o Deputado Ronaldo Vascorcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconceflos - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. encaminho inversamente à proposta encaminrada
pelo Deputado Péricles Ferreira.
O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Ermano Batista que
leia a emenda.
O Deputado Ermano Batista - (- Lê:)
- A Emenda no 5, lida pelo Deputado Ermano Batlsta, foi

publicada na edição do dia 12/7/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenca ng S. que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Votação
da Emenda ng 6, destacada, que recebeu parecer pela
rejeição. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira* - Pela razões aqui já
aduzidas. Sr. Presidente, queremos só informar a este
Plenário que somos contra a aprovação desta Emenda, razão
pela qual solicitamos o referido destaque.
O Sr. Presidente - Para encaminnar a votação , a favor da
Emenda ng 6. com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero encaminhar favoravelmente por considerar a
grave situação por que passa o Estado de Minas Gerais. E
essa é uma das possibilidades de o Estado continuar pagando
em dia os seus funcionários, tanto os que estão no efetivo
serviço quanto os que estão na inatividade. Do contrário, em
dreve o Estado teria que atrasar os seus pagamentos. Então,
em unção disso, somos favoráveis. Multo obrigado.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à
leitura da Emenda np 6.
0 Deputado Ermano Batista - (- Lê:)
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- A Emenda nQ 6, lida pelo Deputado Ermano Batista. foi
publicada na edição do dia 12/7/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 6, que recebeL

parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçarr
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda nQ 7, destacada, que recebeu parecer pela rejeição.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado
Pérjcles Ferreira.
O Deputado Pêricles Ferreira s - Sr. Presidente. Srs.
Deputacos, pela mesma razão não podemos imaginar que se
suprima do art. 2g do Projeto de Lei original os incisos IV
e V. porque seria uma forma de discriminação.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação a favor da

emenda, com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Pauto Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, só
gostaria de ressaltar a coragem que tem o nosso Governador.
ao mexer em coisas nas quais OS Governadores anteriores
deveriam ter mexido. Ele é digno de aplausos, porque o
Estado - todos sabem - está numa situação bastante precária.
Em que pese a esse ónus sobre o funcionalismo - inclusive
sou um deles -, evidentemente, só temos a aplaudir a coragem
desse homem. Ele não está se mostranco um politico, porque,
às vésperas de uma eleição, tomou uma atitude impopular. Mas
ela é uma atitude que vem, na verdade, mudar os rumos do
Estado de Minas Gerais. Votamos favoravelmente a essa
emenda.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à leitura da Emenda flQ 7.
O Deputado Ermano Batista - (- Lê:)
"Emenda n7

Suprimam-se do art. 2g os incisos IV e V."
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 7, Que recebeu

parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
Como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a emenda. Em
votação, a Emenda flQ 8, destacada, q ue recebeu parecer pela
rejeição. Com a palavra, para encaminhar a votação, O
Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira' - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, esta emenda diz respeito á contribuição de 3.5%.
que não deverá incidir sobre os proventos de aposentadoria.
Também não vemos razão, pois, se alguém tem que receber
amanhã ou depois, esse alguém tem que contribuir. E natural.
4 contribuição deve ser exercida de forma universal,
Portanto, somos contra a aprovação desta emenda.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação a favor, com a
Palavra, O Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sr. Deputados,
exatamente como ocorreu com a Emenda nQ 4, não consigo
entenoer o procedimento do Deputado Péricles Ferreira. Essa
emenda é muito importante, razão pela qual sou favorável á
sua aprovação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para

proceder à leitura da Emenda nQ 8.
0 Deputado Ermario Batista - (- Lê:)
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- A Emenda flQ 8, lida pelo Deputado Errnano Batista, foi

publcaca na edição do dia 12/7/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda flQ 8. que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada a emenda. Em
votação, a Emenda ng 9, destacada, que recebeu parecer pela
rejeição. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o aumento salarial para o servidor equivalente à
contribuição seria, simplesmente. aar com uma mão etomar
com a outra. Não vemos nenhum sentido na aplicabilidace
dessa emenda. oortanto, somos contra a mesma.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação a favor, com a
palavra, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
temos ouvido, ao longo desta semana, discursos inflamados
sobre confisco, sobre fazer caixa à custa daqueles que
ganham menos.
Esse projeto chegou aqui em maio, e, lamentavelmente, o

discurso da Oposição só agora se fez ecoar nesse sentido.
bastante divorciado do seu procedimento ao longo da
tramitação ao projeto nas comissões.
Eu gostaria de dizer aos senhores que essa emenda tem por
objetivo evitar a sangria que o servidor vai sofrer
realmente, no momento em que essa lei entrar em vigor.
Apresentei uma emenda com os seguintes dizeres: "NO
primeiro mês de vigência desta lei, os servidores terão
aumento salarial equivalente ao percentual aplicado. Isso
significa que ninguém vai sofrer agressão ao seu salário,
ninguém vai ter problema de caixa, ninguém vai ter problema
de subsistência e de sobrevivência.
Trata-se de uma emenda humana, oportuna, que não sacrifica

o Estado e não deixa o funcionário no sofrimento.
O que temos que fazer é enxergar a realidade e evitar os
discursos histéricos e estéreis, discursos apaixonados,
porém improdutivos, porque tudo isso é resultado de uma
atitude mecânica, que, infelzmente, tem sido adotada pela
Oposição nesta Casa.
O Deputaco Gilmar Machado cometeu um ato de violência
cor:ra a verdade, quando disse, alto e Dom som, inclusive
aos telespectadores que nos vêem por meio do Canal 40, que
estamos impondo ao funcionalismo o pagamento oe
enquanto ele, como Deputado, paga 7,3%.
Acredito que ele não tenha dito isso de forma consciente.

Foi fruto do entusiasmo, porque nós pagamos, além do IPSEMG.
mais 10% ao IPLEMG para garantir a nossa aposentadoria.
Sr. Presidente, já estou encerrando. Gostaria de dizer que

se deve tomar cuidado com essas informações, porque pior que
a mentira é a noticia deturpada.
O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Ermano Batista que

proceda ã leitura da Emenda ng 9.
0 Deputado Ermano Batista - (- Lê:)
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- A Emenda nQ 9, lida pelo Deputado Ermano Batista, foi
publicada na edição do dia 12/7/96.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 9, destacada.
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda nQ 10. destacada, que recebeu parecer
pela aprovação.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Pr esidente, gostaríamos de
fazer uma questão de ordem, para que pelo menos se consulte
a assessor-ia, pois o Deputado falou ao microfone e nós nos
levantamos ali. O problema não é questão de "quorum', o
problema é que o Plenário ficou dividido. O problema é que
essa emenda não foi aprovada, a não ser que haja mudança no
voto agora.
O Sr. Presidente - Foi rejeitada agora, Exa.
O Deputado Durval Angelo - Ela foi aprovada, teve maioria

de votos. Podemos contar por filas.
O Sr. Presidente - Quando V. Exa. solicitou a verificação,

o Deputaco Ermano Batista já estava lendo a Emenda nQ 10,
destacada. portanto, já é matéria vencida. Em votação, a
Emenda nQ 10...
O Deputado Durval Ãngelo - O poder é de V. Exa. , exerça-o.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 10, que recebeu
parecer pela aprovação. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Péricles Ferreira.
O Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente, embora o
parecer das comissões técnicas tenha sido pela aprovação
dessa emenda, entendemos que seremos contra, pela
preservação dos Poderes.
Este Poder, sobretudo, tem que zelar pelas normas
constitucionais e. como tal, tem que respeitar a
independência dos Poderes. Não poderiamos deixar que um
assunto de tamanha importância se atenha ao cumprimento da
lei, pois ê muito próprio ao nosso Pais o não-cumprimento
das leis. Ficaremos á mercê do Tribunal de Justiça e mesmo
do Ministério Público, para que eles nos enviem as suas
mensagens, a fim de que se faça cumprir e que se faça
prevalecer as decisões deste Poder e as decisões do Poder
Executivo já previamente tomadas.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação Contra a
emenda, com a palavra, o De putado Alencar da Silveira
Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
depois de analisar a emenda, estudã- 1 a, encaminho contra a
emenda.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda á
leitura ca Emenda nQ 10, que recebeu parecer pela aprovação.
O Deputado Ermano Batista - (- Lê:)

Emenda nQ lo
Acrescente-se onde convier:

Art . .... - A cobrança da contribuição prevista nesta lei
fica condicionada à aprovação de proposições semelhantes, a
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serem encaminhadas pelo Poder Judicia'1O e pelo MiniStériO

Público.
Parágrafo único - Em caso de discrepância entre os prazos

de vigência previstos nesta lei e nas demais, fica suspensa
a cobrança das contribuições, até que seja possivel a
coincidência no que se refere ao seu inicio.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nç 10, destacada. e
Que recebeu parecer pela a provação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.
- Procede-Se verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram contra 26 Deputados. Votaram a
favor 15 Deputados. Portanto, está ratificada a rejeição da
Emenda ng 10. Fica, portanto, aprovado, em lç turno, o
Projeto de Lei ng 813/96. com as Ernencias nos 3 e 5. A

Comissão de Fiscalização Financeira.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência prorroga a presente
reunião até as 2 horas da manhã, uma vez que a reunião
iniciou-se às 20 horas.
O Sr. Presidente - Votação . em lq turno, do Projeto de
Resolução ng 866/96. de Mesa da Assembléia, que institui o
Programa de Desligamento Voluntário de Servidor PiibliCO, no
âmbito da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto com as Emendas T-iQs 1 a 5, que apresenta. Emendado em
Plenário, voltou o Qrojeto à Mesa cia Assembléia, que opina

pela rejeição do Substitut i vo ng 1. vem à Mesa reauerimento
do Deputado Romeu Queiroz solicitando que o Projeto de
Resolução ng 866/96 seja apreciado no seu todo pelo processo
simbõlico, não sendo permitido adiamento de sua votação.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
discutimos,nã pouco, o Projeto ce Lei ng 469/96, sobre o
incentivo à exoneração voluntária para o Poder Executivo.
Agora, vamos discutir o Projeto de Resolução nQ 866/96, que
trata cia instituição do desligamento voluntário do servidor
público no âmbito da Secretaria da Assembléia.
Estamos tratando o projeto dos servidores da Assembléia com
o mesmo zelo que tivemos para com os servidores do Poder
Executivo. A Mesa Diretora elaborou para o Poder Legislativo
o mesmo programa elaborado pelo Poder Executivo. As mesmas
argumentações e as mesmas modificações que propusemOS para o

Poder Executivo, também estamos encaminhando para o Poder
Legislativo.
Entendemos que é fundamental, durante a discussão do
programa de desligamento voluntário, que se discutam Os
serviços essenciais a esta Casa Legislativa. E verdade que

todos os servidores desta Casa são importantes, são

fundamentais, mas se algum servidor entender que é

necessário se desligar. sair do Poder Legislativo, esse
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projeto vai permitir isso, e o pagamento será semelhante. No
projeto, há o seguinte: "pagamento de férias-prêmio não
gozadas nem convertidas em espécie, adquiridas anteriormente
à Emenda Constitucional ng 18.". E necessário que se faça
uma correção. E importante que se garanta que a data não
seja essa da Emenda nQ 18. Precisamos estender o prazo. Mas,
ai, fica inconstitucional não é Possível mudar uma emenda
constitucional. Teremos, então, Que achar uma maneira de
assegurar à pessoa o direito de receber essas férias. A
pessoa só tem direito a converter as férias-prêmio Quando se
aposentar, mas não é o caso. A pessoa está se desligando e
vai perder um pe r íodo que trabalhou e que lhe garantiu as
férias-prêmio. Achamos que isso penaliza o funcionário. Não
é um estimuo. Não podemos concordar com isso.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, verificando, de
plano, que não ha "quorum" para o prosseguimento dos
trabalhos, pedimos o encerramento da reunião,
O Deputado Raul Lima Neto - Recomposição, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao

Sr. Secretário que proceda á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 42 Deputados. Há
"quorum", portanto, para o prosseguimento dos nossos
trabalhos. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, antes de iniciar

minha intervenção sobre O Projeto de Lei nQ 866/96, gostaria
de fazer uma observação. Não ê desconfiar da Seriedade dos
secretários, mas não tínhamos 44 Deputados no momento em que
se encerrou a verificação, lamentavelmente
Entendemos que os complicadores continuam na reforma, com
relação ao desligamento voluntário dos servidores. Estamos
vendo as aberrações se repetindo nos projetos. Tivemos.
recentemente, os desligamentos da área da educação, com 32
mil contratos não renovados. E estamos vendo a inclusão da
educação novamente no programa de desligamento, enquanto as
salas de aula estão superlotadas, com mais de 50 alunos,
comprometendo a qualidade do ensino.
Ao encaminharmos, neste momentc. contrariamente ao
requerimento apresentado pelo Líder co Governo, Deputado
Romeu Queiroz, estamos querendo retomar a discussão do
programa de forma a rever essas aberrações, e que se
descubra, de fato, qual deve ser o papel da máquina do
Estado a serviço da população, sem trazer grandes prejuízos
para os servidores.

Entendemos que o desligamento não é nada voluntário, e uma
série de sugestões não foram acatadas por parte do Governo,
que poderia, simplesmente, aperfeiçoá-las e encontrar
guarida da parte dos Deputados, até mesmo da Oposição, no
sentido de que fosse apresentado um projeto razoãvel, um
projeto compreendido e aceito por toda a sociedade também. E
nesse sentido que estamos aqui, realmente, discordando desse
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requerimento, encaminhando também as preocupações que estão
em torno desse programa de desligamento voluntário, porque
não queremos ver nenhum projeto comprometendo a qualidade ao
trabalho que o Estado deve prestar à sociedade. O Estado
deve, sim, preocupar-se com políticas públicas básicas como
a saúde, a educação, a infra-estrutura, o desenvolvimento do
Estado, mas não podemos utilizar o Servidor como bode
exoiatõnio. o testa-de-ferro de suas decisões. O servido'
não tem tido sequer a oportunidade de participar das
decisões e das discussões em- torno aas reformas
implementadas pelo Governo.
Mais uma vez, retomamos este espaço regimental da
obstrução, como temos feito, para mostrar a nossa
insatisfação com tudo o que temos visto, e. mesmo que em
algum momento percebamos que este processo traz um desgaste
para todos nós que falamos e escutamos, sabemos que ele
poderia ser evitado se a co ndução fosse de outra maneira, se

a discussão dos projetos fossem de outra maneira.
esse sentido, reforçamos aqui as preocupações com as

aberr ações que já foram apresentadas pelos colegas da
bancada em outras oportunidades, nesta tribuna e nas
comissões, mas não nos furta o direito de também renovar
essa posição, porque entendemos que seria perfeitamente
possível uma mudança de postura por parte do Governo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente. Sras. e Srs.

Deputados, assistimos hoje a um espetáculo não muito
louvavel em qualquer processo democrático. Mais ainda, um
ataq ue violento ao servidor público de Minas Gerais.
Neste encam i nhamento, gostaria oe responder ao brilhante

orador e Deputado desta Casa Ermano Batista. Talvez, num afã
de fazer a defesa do projeto do Governo, como talvez deveria
ter insistido mais na sua emenda, votamos favorável a ela e
já havíamos nos manifestado antes, e. mesmo no cuidado de
fiscalizar o processo de votação, porque o Presidente, em
alguns momentos, é mais Governo que árbitro da questão e
agiliza o processo para garantir a votação rápida. Mas
gostaria de dizer ao Deputado Ermano Batista que a Bancada
do PT no mês de maio, fez uma grande denúncia contra o
projeto, forçando o Governo a iniciar um processo de
discussão sobre ele. E. mais ainda, o Deputado engana-se.
Começamos essa discussão dois meses antes, quando os
Secretários João Heralco e Cláudio Mourão, em debates, em
comissões nesta Casa, anunciaram que o Governo encaminharia
o tal projeto para a Assemb l éia. Na intervenção do Deputado
Ermano Batista, como na de outros Deputados, eles disseram
"a Bancada do PT". Isso nos orgulha muito, porque somos uma
bancada, sim. Temos uma posição conjunta, unificada. Essa
questão de reforçar a posição partidária reforça a
democracia. E uma pena q ue não possamos dizer a mesma coisa.
crticanCo a bancada do partido A, B ou C. porque elas
acabam não existindo. São siglas que, em alguns casos,
servem de migrações de parlamentares em épocas diferentes.
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Existem poucas exceções, como assistimos, há pouco tempo, ã
cerimônia comemorando 30 anos de fili ação do Deputado
Geraldo Rezende ao PMDB. Mas, em outros casos, as siglas são
descartáveis. Temos Deputados que são PSDB aqui, mas, na
cidade deles, controlam o PFL. o PL e algum Outro P. e o
PSDB é inimigo deles. Tem Deputaao a qui q ue é do PFL mas, na
sua cidade, controla o PMDB e o PSDB. Então, realmente,
desse mal o PT não padece. Não é o mesmo caso de outros
partidos trabalhistas.
Mas essa referência, como ele faz e como outros fazem à
Bancada do PT, nos orgulha. Isso nos faz sentir que estamos,
realmente, no caminho certo da democracia, que ê a
construção de partidos - partidos sólidos. Diga-se de
passagem que a própria Lei nQ 9.100, que já foi criticada
aqui, avança quando, em determinados aspectos, considera
como prioritário o Estatuto do Partido. A própria Lei
Orgânica dos Partidos foi feita nesse sentido de reforçar a
estrutura partidária. Esperamos poder caminhar para a
fidelidade partidária,
Assim, Deputado Ermano Batista, com orgulho, digo que o
senhor pode se referir a nós como a Bancada do PT. Mas nós
continuaremos discutindo e encaminhamos este projeto
contrário a ele, em nome da verdade. Acho até que esse
registro para os Deputados nem precisaria ser feito, uma vez
que eles já ouviram as discussões nas comissões e em
Plenário. Mas, talvez, para outros que ouviram a Colocação
de V. Exa., com essa veemência brilhante de grande orador, a
informação que V. Exa. prestou não corresponde aos fatos.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado
Romeu Queiroz. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação-
0 Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder á verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados; votaram
contra 3 Deputados. Fica, portanto, ratificada a aprovação
do requerimento do Deputado Romeu Queiroz. Para encaminhar a
votação cia matéria, com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nós estaremos aqui encaminhando a votação desse projeto
referente ao programa que já havíamos apresentado. Quando
forem feitos os destaques, estaremos colocando as emendas
que apresentamos a esse projeto.
Vamos votar de acordo com o que fizemos no projeto do
Executivo. Entendemos que é preciso manter os serviços
estratégicos. O servidor também tem o direito de se
desligar. Estaremos votando e esperamos ver aprovadas as
emendas que aqui formulamos. Já estamos de posse do
relatório apresentado. O Substitutivo nQ 1,	que
apresentamos, foi rejeitado. Queríamos dar nossa
contribuição aperfeiçoando o projeto e fazendo com que ele
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permitisse q ue algumas áreas pudessem melhorar sua condição.
em termos ce remuneração e de estimulo. Se é um programa de
incentivo ao desligamento, o nome já diz, quer estimular o
servidor a deixar seu serviço para tentar a vicia em outra
atividade, na iniciativa privada. Então, o Governo tem aue
estimular, tem que criar condições para Que ele meinore sua
situação. NOSSO substitutivo aumentava as condições de
pagamento, mas foi rejeitado. Para vocés terem uma idéia do
substitutivo, dizíamos que a modificação fundamental foi
feita no art. 2Q . (- Lê:)
"Art. 2g - O servidor público estável ou não estável do

Quadro cie Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa.
ocupante de cargo efetivo ou de Função Pública, nos termos
da Lei flQ 10.254. de 20 de julho de 1990, que, no prazo de
90 (noventa) dias prorrogáveis da data da publicação do
regulamento desta resolução, requerer sua exoneração ou
dispensa, nos termos desse programa, fará jus à seguinte
compensação indenizatbria:

- indenização por ano de serviço prestado no âmbtC da
ALMG;
II - pagamento de 1 (um) mês de remuneração a cada 10 (dez)

anos de serviço público estadual
III - pagamento de férias vencidas e não gozadas por ano Ou

fração igual ou superior a 6 (seis) meses;

IV - pagamento de férias proporcionais a períodos

inferiores a 6 meses de serviço público;
V - pagamento de férias-prêmio não gozadas nem convertidas
em espécie, até a data da exoneração, à razão de 3 (três)

meses a cada 5 (Cinco) anos;
VI - pagamento do valor equivalente ao décimo terceiro
vencimento, proporcionalmente ao número de meses decorridos
desde o inicio do ano até a data cia exoneração:
VII - acesso aos serviços de assistência médica do IPSEMG,
extensivo aos seus dependentes, pelo período de 1 (um) ano a
contar da ciata de seu desligamento:
vii: - inclusão em programa de treinamento e assisténcia
para o ingresso no mercado de trabalho, proporcionado pela
Assembléia Legislativa ou pelo Poder Executivo ou por
instituição com ele conveniada, nos termos do inciso VI do
art. 3g da Lei ng . de 1996.".
O prazo de 20 dias é exíguo. Entendemos aue é preciso que
se estenoa o prazo para q ue o servidor possa examinar.
Uma outra coisa da qual discordamos é que o servido r faz o

pedido, mas depois, não pode recorrer. Por exemplo, a
comissão que examinou estabeleceu: esse pode, esse não pode.
Se tenho dúvidas quanto a se meu nome entrou ou não, não
posso recorrer. Qualquer norma elementar de direito
estabelece Que. se tenho dúvidas, posso reco r rer. Isso é
elementar. lenho o direito de recorrer. Lamentavelmente, da
forma corno é colocado, não dá o direito para que se recorra.
O projeto do Executivo era ruim. No caso da Assembléia,
tomou-se o cuidado para que essa imperfeição não voltasse,
porque no projeto co Executivo esse foi um dos graves
problemas que nós, inclusive, expusemos aqui
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sistematicamente, Então, queremos dizer que seremos
contrários. Meu tempo já se esgotou. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós
também gostaríamos de referendar favoravelmente ao
Substitutivo apresentado pela Bancada do PT ao Projeto de
Lei nQ 866/96, que diz respeito ao Programa de Desligamento
Voluntário do Servidor Público da Assembléia Legislativa.
Esse substitutivo realmente tem o objetivo claro de
Contribuir para o aperfeiçoamento e para a melhor forma de
discutir essa relação com o funcionalismo. Não se trata de
uma discussão isenta de responsabilidade com as questões do
Poder público. Portanto, nós gostaríamos, inclusive, de
citar alguns artigos que asseguram ao servidor alguma
garantia, que o projeto de resolução anterior não propõe.
Por exemplo: a indenização por ano de serviço prestado no
âmbito da Assembléia; pagamento de um mês ae remuneração a
cada 10 anos de serviço Público estadual; pagamento de
férias vencidas e não gozadas por ano ou fração igual ou
superior a 6 meses; pagamento de férias proporcionais a
períodos inferiores a 6 meses de serviço público; pagamento
de férias-prêmio não gozadas nem convertidas em espécie até
a data da exoneração, à razão de três meses a cada cinco
anos; pagamento do valor e quivalente ao 13g vencido,
proporcionalmente ao número de meses decorridos desde o
inicio do ano até a data da exoneração. Tudo isso está
dentro do substitutivo, que tem, além do que falei, Outros
como: o acesso aos serviços de assistência médica do IPSEMG
extensivo aos seus de pendentes, pelo período de 1 ano a
contar da data do seu desligamento; inclusão em programa ae
treinamento e assistência para reingresso no mercado de
trabalho, proporcionado pela Assembléia ou pelo Poder
Executivo ou por instituição com ela conveniada. Esse
substitutivo traz uma série de outros detalhes, que não
foram discutidos nas comissões. E é por isso que agora
estamos defendendo a aprovação do substitutivo, para que
sejam assegurados aos servidores os direitos que porventura
tenham sido deixados de lado na a presentação do projeto
original. Sabemos que esse projeto de resolução apresentado
pela Assembléia tem uma vinculação muito estreita com o
projeto do Executivo.
Mas o substitutivo procura trazer uma correção dessas

aberrações.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo ng 1, que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação de votação,

Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há
quorum para votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem
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O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, com a entrada do

Dep utado Olinto Godinflo, temos novamente o quorum' ce 39
Deputados, mas eu gostaria de ped i r a suspensão dos
trabalhos por 2 minutos, para Que possamos fazer
entendimentos com o PT.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência atende ao pedido do
Deputado Romeu Queiroz e solicita aos Deputados Que
permaneçam no Plenário durante esses 2 minutos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência vai renovar a votação do Substitutivo ng 1. que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados aue aprovam
o projeto permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 a 5, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em 1Q turno, o Projeto de Resolução ng 866/96 com as Emendas
ngs 1 a S. A Mesa da Assembléia.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Resolução ng 872/96. ca
Mesa da Assembléia , que institui contribuição
previdenciária para custeio parcial da aposentadoria dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto com as Emendas ngs 1 a 4, que apresenta. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que
opina pela rejeição ca Emenda flQ 5. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os De putados aue o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado o projeto, com três votos
contrários. Em votação, as Emendas flQS 1 a 4, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Emenda nQ S. oue recebeu parecer pela rejeição.

Os De putados que a aprovam permeçam como se encontram. t-
Pausa. ) Rejeitada. Está, portar . . aprovado, em lQ turno, O

Projeto de Resolução ng 872/96 com as Emenaas ngs 1 a 4. A

Mesa da Assembléia.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 834/96. do
Governador do Estado, que altera a Lei ng 1.393. que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização e me acrescenta
diSpositivOs. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto.
aprovado, em 2g turno, , o Projeto de Lei flQ 834/96 na forma
do vencido em lg turno. A Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Projeto de Resol ução ng 867/96.
da Comissão de Fiscalização Financeira. aue aprova as contas
do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao exercido
de 1995. Em votação, o projeto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal Com a palavra, o
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Deputado Ermano Batista, para proceder à chamada dos
Deputados. (- Pausa.) A Presidência retifica: o projeto
deverá ser apreciado por meio de votação secreta. Portanto.
Solicito ao Deputado Ermano Batista que proceda à chamada
dos Deputados e que exerçam a função de escrutinadores os
Deputados Simão Pedro Toledo e Clêuber Carneiro.
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Ermano Batista - Ailton Vilela - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - F rancisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio
- Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação cia coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim 39 Deputados; votou "não"

1 Deputado. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Resolução ng 867/96. da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do
Governador. A promulgação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, cie plano, a
inexistência de "quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates de hoje, dia 5. ás 9 horas, e para as
extraordinárias da mesma data, com a orimeira a se iniciar
logo após o término cia reunião o r dnária de debates, e as
seguintes ás 14h30rnin e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para as extraordinárias de sábado, dia
6. às 9, 14 e 20 horas, as de domingo, dia 7. ás 9, 14 e 20
horas, as de segunda-feira, dia 8. ás 9 e 14 horas, e para a
ordinária de debates de segunda-feira, às 20noras. Levanta-
se a reunião.
$ - Sem revisão co orador.

ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
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As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho
de nni novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Iran) Barbosa, João Leite, Anderson
Adauto e Geraldo Rezende, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Irani
Barbosa, declara aberta a reunião e so l icita ao Deputado
Anderson Adauto Que oroceca à leitura ca ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria da pauta e lê oficio do
Deputado César Callegari. da Assembléia Legislativa Ce São
Paulo. comunicanco que foi eleito para o cargo dePresidente
da Comissão de Educação dessa Casa. Logo apõs, lê ofícios do
SETRANSP, publicados na edição do Diário do Legislativo" de
8/6/96. 19/6/96 e 22/6/96: da UFMG e da Câmara Municipal de
Manhumirim. publicados na edição de 5/6/96, e da Câmara
Municipal de Juiz de Fo-a, publicado na edição de 13/6/96. A

seguir, o Presidente distribui o Requerimento ng 1.484/96 ao
Oeputaoo João Leite: redistribui o Projeto de Le i flQ 753/96
ao mesmo parlamentar e avoca a si a relatoria do
Requerimento flQ 1.417/96. Em seguida, a Presidência comunica
aos parlamentares que, tendo em vista a proximidade do
término das atividades parlamentares do primeiro semestre de
1996, fica esta Comissão 

p
reviamente convocada para se

reunir extraordinariamente, a fim de apreciar as proposições
que lhe forem distribuídas até julho de 1996. O Presidente
comunica, também, que foi aprovado em Plenário requerimento
de Deputados da Bancada do PMDB e outros, em que solicitam
sejam convocados a Secretária da Educação e o Secretario
Adjunto ca Educação pa r a prestarem esclarecimentos, nesta
Comissão, sobre o Plano de Políticas Públicas e Ensino
Médio: Diagnóstico e Perspectivas. Encerrada a 12 Parte dos
trabalhos, passa-se à l là Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão - A
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado
Alvaro Antônio, err cue solicita um estudo sobre novos
mecanismos de concessão de bolsas de estudo. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Encerrada essa fase.
passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação
ao P lenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação.
são aprovados o parecer Que conclui cela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 666/96 na forma do vencido no lQ
turno (relator: Deputado João Leite); e no iQ turno, os
pareceres que concluem pela aprovação do Projeto de Lei n
753/96 (relator: Deputado João Leite) e pela rejeição do
Projeto de Lei nQ774/96 (relator: Deputado João Leite). C
Presiaente passa á discussão e à votação de pro posições que
dispensam a apreciação do Plenário do Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados, no 2g turno, o Projeto
de Lei ng 732/96 (relator: Deputado João Leite); e. no lg
turno, os Projetos de Lei ngs 790/96 (relator: Deputado João
Leite): 797/96 com a Emenda rig 1 (relator: Deputado Anderson
Adauto) e 798/96 (relator: Deputado Gilmar Machado). A
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seguir, a Presidência emite parecer mediante o qual Conclui
pela aprovação do Requerimento ng 1.417/96 na forma do
Substitutivo nQ 1. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Com a palavra, o Deoutado João Leite emite parecer
mediante o Qual Conclui ceia aprovação do Requerimento flQ
1.484/96. Submetido a votação, é o requerimento aprovado, O
Presidente submete a votação, cada um por sua vez, nos
termos da Deliberação da Mesa rg 487. os Re querimentos nQs
1.449/96. 1.456 a 1.463/96. 1.470 a 1474/95, 1.478 a
1.482/96, 1.486 a 1.488/96 e 1.491 a 1.494/96. que são
aprovados. Logo após, a Presidência submete a discussão e
votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no
640/96, que é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinària,
determina a lavratura tia ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996.
João Leite, Presidente - Dinis Pinheiro - Gilmar Machaco -

Jorge Eduardo de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 796/96

Comissão de Sauce e Ação Social
Relator io

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em exame pretende declarar de utilidade pública a Casa
do Movimento Popular da Região Industrial ca Grande Belo
Horizonte, com sede no Munic-pio de Contagem.
Aprovado o projeto em 1 Q turno, ria forma proposta, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento ás disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada foi criada com a finalidade principal
de atender a população carente de Contagem, prestando-lhe
assistência Social, principalmente no que concerne a saúde,
moradia e alimentação. Assim, reconhecemos ser justo
conceder-lhe o titulo deciaratõrio de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 796/96 no 2g turno, na sua forma original
Sala das Comissões, 4 de julho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 780/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria ao Deputado Dinis P i nheiro, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Roque e Vida] Soares, com sede no
Município de Manhumirim.
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Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos do art. 104, 1, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
Renovamos o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, pois entendemos ser pertinente declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância dos trabalhos que realiza para propiciar nielriores
condições de vicia à comunidade local.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 780/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 ce jul.no De 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 789/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Rei atór ic

C Projeto ae Le	ng 789/96. do Deputado Ivair Nogueira,
objetiva declarar de utilidade pública o Movimento
Comunitário dos Moradores do Bairro Petrovale, com sede no
Municipio de Betim.
Aprovada no 1.Q turno, sem mod ifi cação , deve a matéria agora

ser apreciada no 2Q turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
O aludido Movimento desenvolve importante trabalho, na

tentativa de solucionar problemas de caráte r comunitário e
social, prestando aos moradores do Bairro Petrovale serviços
que visam a melhorias diversas para aquela região.
Por outro lado, a entidade estimula o intercâmbio e o

convívio entre -os seus associados e moradores do bairro, por
meio de promoções 	sociais, culturais e cie lazer.
Por tudo isso, julgamos oportuno lhe seja atribuído o

titulo declaratório em apreço.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 789/96. no 2Q turno, na forma origina
Saia das Comssões. 4 ae _-u 'no ce 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O 2e TURNO DO PROJETO DE LEI
No 811/96

Cornssão de Saúde e Ação Social
Rei atõr i c.

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de
lei em referência pretende declarar de utilidade pública o
Asilo Monsenhor Rocha-Vila Ozanam, com sede no Município de
Carat i nga
A proposição foi aprovada no lQ turno, na forma

apresentada. e cabe a esta Comissão, agora, deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno.

Fundamentação



502

O Asilo em referência é uma entidade filantrópica vinculada
à Sociedade de São Vicente de Paulo que tem por objetivo
estatutário a prestação de assistência espiritual, moral e
material aos idosos carentes.
Isso posto, reafirmamos a oportunidade de se agraciar a
instituição com o titulo Ceclaratõrio de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 811/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de julho de 1996.
Marco Régis. relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA. 19 DE JULHO DE 1996

ATA

ATA DA 125a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1996

Presidénc-a nos Deputados Agostinr'o Patru
- e Wanderley Avila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE: Atas - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Discussão e Votação de
Pareceres: c arece' da Comissão Esoecial oa'a Avercur e
Pr'oor Souções Urgentes para o Epuaconamento dos Proolemas
Que Atingem os Municipios do Médio Jequitinhonha em Virtude
da Seca que Assola a Região: aprovação - Requerimento do
Deputado Paulo Schettino: aprovação - Requerimentos:
Requerimento ng i.350/96: aprovação - 2ê Fase: p alavras do

Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei np 808/96:
discurso do Deputado Gilmar Machado: encerramento da
discussão: votação do projeto, salvo emendas: aprovação:
votação das Emendas nQS 2, 10, 27 a 31 e das subemendas que
receberam o ng 1 ás Emendas flQ5 1, 7, 11, 13, 17 e 25;
aprovação: votação das Emendas ngs 3 a 6. 8, 9, 12. 14, 15,
18 a 24 e 26: rejeição; prejudicialidade da Emenda ng 16 -
Discussão, em 2Q turno, co Projeto de Lei ng 469/95;
discurso do Deputado Durval Angelo: apresentação das Emendas
nQs 1 e 2; encerramento da discussão; votação do projeto.
salvo emendas: aprovação na forma do vencido em ip turno:
votação da Emenda ng 1; aprovação: vo:ação da Emenda flQ 2;
aorovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
647/96; discurso do Deputado Ivo José; encerramento da
discussão; aprovação na forma do vencido em ip turno -
Discussão, em 2g turno. co Projeto de Lei flQ 813/96:
discursos dos Deputados Durval Angelo e Alencar ca Silveira
Júnior; encerramento da discussão; aprovação na forma do
vencido em lg turno. Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Resolução ng 866/96: aprovação na forma do vencido em lQ
turno com as Emendas ngs 1 a 10 - Discussão, em 22 turno, do
Projeto de Resolução flQ 872/96: discurso do Deputado Gilmar
Machado; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da
discussão; aprovação na forma ao vencido em lQ turno com a

Emenda no 1 - Discussão, em ip turno, do Projeto de Lei ng
879/96; discursos dos De putados Miguei Martini e Gilmar
Machado; apresentação das Emendas ng 3 a 6; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: votação do Parece- de Redação
Final cio Projeto oe Lei ng 252/95; aprovação - Discussão dos
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 760, 817,
835, 857 e 834/96. do Projeto de Resolução ng 867/96, dos
Projetos de Lei ngs 469/95. 647 e 813/96 e dos Projetos de
Resolução ngs 866 e 872/96; aprovação - Discussão do Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei ng 808/96; discursos dos
Deputados Ronaldo Vasconceilos e Dimas Rodrigues;
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encerramento da discussão; aprovação - Leitura do relatór:o
de atividades ao primeiro semestre de 1996 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrijs - Wanderiey Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Clêuber
Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ángelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Giycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifác i o - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toedo - Toninho Zeitune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9h15mir.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder ã leitura
das atas das reuniões anteriores.

1? PARTE
Atas

- O Deputado Antônio Júlio, 50-Secretário nas funções ce
2g-Secretário, procede á leitura das atas cas reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

O Sr. Presidente - Nos termos cio edital ce convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em sua l
Fase, com a discussão e a votação de pareceres e a votação
ce requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para
Averiguar e Propor Soluções Urgentes para o Equacionamento
aos Problemas que Atingem os Municipios 00 Médio
Jequitinnonha em Virtude da Seca que Assola a Região. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontrarr. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.

Requerimento do Deputado Paulo Schettino, em que solicita
ao Presidente da TELEMIG a instalação de um aparelho
telefônico público rural junto ao posto de saúde do Bairro
Conquista, no Municipio de Solecacie cie Minas. Em votação, o
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requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento flQ 1.350/96, do Deputado Marco Régis, que, na
forma regimental, solicita seja inserido nos anais desta
Casa o editorial do jornal "A Vanguarda, do Município de
Boa Esperança, com o titulo: 'Com licença. Dr. Vile l a, bem
como da resenha da trajetória política e profissionai do Dr.
Joaquim Vilela, publicados por ocasião co transcurso do seu
centenário de vida na edição ng 2.151, em 14/4/96. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,
o requerimento. Os De putados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovaco. Cumpra-se.

2 Fase
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da oauta
da presente reunião o Projeto de Lei ng 834/96 e o Projeto
de Resolução ng 867/96. em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão. em uro únco. ao Projeto de
Lei nr 808/96. do Governador ao Estaco, que estabelece as
diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1997. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com as Emendas flQS 2, 10, 27
a 31 com as Emendas ngs 1. 7, 11, 13, 17 e 25, na forma das
Subemendas que receberam o ng 1, pela rejeição das Emendas
ns 3 a 6. 8. 9. 12. 14. 15, 18 a 24 e 26, e pela
prejudicial idade da Emenda ng 16. Em oiscussão, o projeto.
Para 0iscutr, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, o Deoutado Clêuber Carneiro se sente bem
quando discutimos os crojetos. e não poderíamos deixar de
fazê-lo também nesta mannà.
Queremos colocar a nossa posição com relação à Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Entendemos que já houve avanços e
vamos votar favoravelmente, porque é preciso garantir, e já
está colocado na LDC, que teremos de iric2r um processo de
discussão sobre a colocação de perCefltuais nas regiões.
As audiências públicas têm demonstrado que é preciso
estabelecer, pelo menos, pequenos percentuais para que as
egiões se sintam valorizadas na nora ce participar das

3	audiências.
Foi o que vimos, recentemente, nos orçamentos
participativos, que existem nas administrações democráticas
e populares Isso é fundamental. O percentual é ainda baixo
e precisa ser ampliado, como já conseguiram alguns
municipios, elevando-o para 8% e até um pouco mais do que
isso. E preciso que haja, por parte do Estado, uma
adequação. Na LDO, há alguns pontos que vão, realmente,
nessa direção, melhorando, portanto. o orçamento. a
fiscalização, o controle e a participação das regiões na
definição do orçamento. Exatamente em virtude disso,
sentindo-nos contemplados - inclusive com as emendas que já
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apresentamos -, vamos votar favoravelmente ao Projeto de Lei
nQ 808, da Le de Diretrizes Orçamentárias. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Não havendo Outros oradores inscritos,
encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs
2. 10, 27 a 31, e as Emendas nQs 1, 7, 11, 13. 17 e 25,
estas na forma das subemendas que recebam o rg 1, que
receberam parecer Dela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas ngs 3 a 6. 8, 9, 12, 14, 15, 18 a 24
e 26, Que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados Que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Esta prejudicada a Emenda ng 16. Fica, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei flQ 808/96 com as
Emendas nQ 2. 10 . 27 a 31 e as Emendas ngs 1. 7, 11, 13, 17
e 25, na forma das Subemendas que receberam o ng 1. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 469/95, do
Deputado José Bonifácio, que estabelece incentivos para a
exoneração voluntária de Servidores públicos estaduais e dá
outras providências. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputapos.

como disse ria pouco o Deputado Clêuoer Carneiro, a Bancada
do PT tem-se comportado corno a Florentina, da música do
cantor Tiririca, mas é importante deixarmos registrado O
nosso posicionamento em relação a esses projetos, em
especial ao Que está sendo agora discutido.
Em hipótese nenhuma tivemos posicionamento contrario ao

programa de desligamento voluntário, tanto que, em nome da
Bancada do PT, apresentei projeto nesse sentid que
disciplinava o desligamento voluntário, e critica.-nos o
sucateamento do Estado a que pode levar um projeto como
esse, mas vimos que se tratava de um mecanismo de redução de
despesa, devendo ser prevista uma indenização aos servidores
a se desligarem.

Ontem fizemos um trabalho de obstrução, e gostaria de
deixar registrado que tivemos uma discussão, na manhã de
ontem, com a Liderança do Governo, e fizemos uma negociação
que nos permite crer que houve um avanço a mais no projeto.
Em primeiro lugar, pela não inclusão do magistério nesse
programa de demissão voluntária, já que o cargo não pode ser
recriado durante o período de dois anos. Se rioje há falta de
professores no interior, imaginemos o transtorno Que essa
situação poderia causar na educação. Entendemos, pois, como
positiva a não inclusão do magistério. O Segundo ponto diz
respeito aos aproximadamente 800 servidores demitidos - não
por processo administrativo - pelo Governo. Esses
Servidores, com a desistência de ações judiciais, poderão
participar do processo de desligamento voluntário, o que é
uma questão de justiça.
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Acho que diante ce alguns outros setores essenciais, como a
área médica, ainda incluídos - isso é um erro do projeto -,
mesmo com esses avanços, vamos votar contra, porque
achávamos que poderiamos ter ido muito mais além, fazendo um
pojeto distinto do Que está a' . Mas consideramos que foi
feito o possiveL
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N9 469/95
EMENDA No 1

Suprima-se o f 2Q do art. 2Q do vencido em lg turno.
Sala das Reuniões. 5 de julho de 1996.
Durval Angelo

EMENDA No 2
Acrescente-Se onde convier:
"Art .....- O servidor ocupante de função pú p liCa nos

termos do art. 10, lg. "a", aa Lei ng 10.254. de 20/7/90.
que não teve renovado o seu contrato ou foi dispensado pelo
Estado, se reintegrado ao serviço público estadual em
virtude de decisão judicial, poderá requerer sua inclusão no
PDV. sendo computado, para os efeitos desta lei, todo o seu
tempo de serviço público prestado ao Estado.'.
Justificação: A proposta de emenda que apresentamos procura
fazer justiça para com um grupo de servidores estaduais.
originalmente excluído do PDV. Merece ser aprovada por esta

Casa.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Durval Ângelo
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer

dessa fase foram apresentadas emendas de autoria do Deputado
Durval Angelo. aue receberam os ngs 1 e 2. A Presidência.
nos termos co 4g do art. 196 do Regimento Interno, vai
submeter as emendas a votação, independentemente de parecer.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 2. Os De putados que a aprovam
permaneçam como se encontram.l- Pausa.) Aprovada. Portanto,
está aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei flQ 469/95 na
forma do vencido em lg turno com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Redação.
Dscussão. em 2Q turno, do Projeto ce Lei ng 647/96, do
Governador do Estaco, que autoriza a alienação de ações da
GASMIG. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno. Em
discussão, o projetc. Com a palavra, o De putado Ivo José.

O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, já havíamos antecipado, por ocasião da
discussão em lg turno, a posição da bancada com relação à

alienação das ações da GASMIG. Renovamos agora nossa
posição, em função de entendermos que essa alienação
contraria o principio da proteção dos setores estratégicos.
E necessário que o controle acionário fique nas mãos do
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Estado, para que este possa contemplar, de forma ampla, as
regiões em que estejam ausentes os investimentos em pequenas
e médias indústrias. E de suma importância que o controle
das ações da GASMIG fique nas mãos do Estado para que esse
Plano estratégico de desenvolvimento contem p le todos os
setores, todas as regiões.
Estamos novamente reforçando a nossa posição, contrária à
forma como são entregues as ações da GASMIG, trazendo, com
isso, um comprometimento do p lanejamento do Estado.
O Sr. Presidente - Não na outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado, com 4 votos contrários. F ica, portanto, aprovado.
em 2g turno, na forma do vencido em lQ turno o Projeto c
Lei nQ 647/96. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 813/96. do
Governador do Estado, que institui a cobrança de
contribuição previdenciárja para fina de complementar o
custeio relativo às aposentadorias cos servidores públicos
civis e militares do Estado. Em discussão, o projeto. Para
discuti-lo, com a palavra, o De putado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
acho que, ao final da votação desse projeto, é bom que se
reafirme, mais uma vez, a posição da Bancada do PT. Não
estávamos aqui simp lesmente Sendo contra por ser um projeto
do Governo. E uma informação errada. Acredito que 95% das
mensagens do Governo que tramitaram nesta Casa tiveram o
voto favorável do PT. E esse voto não custou nenhum tipo de
exigência ao Governo, simplesmente aderimos a idéias e
Propostas que esses projetos traziam.
Mas é bom que se diga que aceitamos discutir a questão
previdenciária. Reconhecemos que há uma crise no Sistema,
mas a discussão não poderia ser da forma como o Governo
quis. Primeiramente, encaminhou um projeto no final ce um
período legislativo. Em segundo lugar, não houve uma
discussão com os servidores e com a sociedade. E. em
terceiro lugar, esse projeto é inconstitucional. Cansamos de
falar aqui dos 6g e 7Q do art. 24 da Constituição
Federal. Estamos simplesmente autorizando um aumento no
desconto da Contribuição previdenciária. Não existe um órgão
gesto r , não existe um funco. Colocar no projeto como verba
vinculada não é suficiente, e essa contribuição poderá ter
outro uso.
Alguém pode dizer: 'Isso é uma desconfiança, o Governador é
integro, é sério". Olhe, na questão da assistência social, o
Governo deve hoje ao IPSEMG o não repasse de 2/3 dos 8% dos
descontos, cerca de R$300.000.000,00. Newton Cardoso
implantou o caixa único rio Estado de Minas Gerais. A partir
dai, começou o fracasso do IPSEMG. porque, desde então, não
são feitos, como deveriam ser, os re passes dos descontos.
São feitos como esmolas, nos momentos de crise. E os
servidores públicos do interior. Que de pendem do IPSEMG,
sabem a grande via-sacra que têm que fazer para ter
assistência à saúde. Se hoje o Governo já não faz o repasse
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dos 8% dos servidores, qual a garantia Que teremos de que
esses 3.5% serão repassados? Existe um órgão gestor, e,
portanto, o art. 24 da Constituição Federal não está sendo
cumprido.
O outro fato q ue levantamos é que a Constituição estabelece

a necessidade do cálculo atuarial. E qual é o cálculo desse
113 dos servidores? Não o temos ainda. O Governador disse
que tinha os estudos, acontece que eles não chegaram ás
comissões.
Além de tudo isso, o projeto mantém privilégios. Não foi
ousao no sentido de instituir contribuição única para
todos, no sentido de cobrar mais, como o projeto original do
Governo previa. Deveria ter sido mantido o substitutivo,
para que fosse cobrado mais de quem ganha mais. Então, a
nossa posição é contrária ao projeto.
Diante do arrocho salarial por que passam os servidores do

Estado, inclusive os servidores da Assembléia Legislativa,
estaríamos autorizando o Governo a confiscar os salários.
A maioria dos Deputados era contra o projeto, mas.
infelizmente, na hora aa votação, apenas 15 votaram dessa
forma. Todos sabem Que O que estamos falando é a pura
verdade dos fatos, que não está havendo nenhum tipo de
subterfúgio para esconder a realidade.
O Governador disse uma coisa cue não se aplica a nós, do
PT. Disse ele que não adiantava fazer palanque em cima desse
projeto. Respondi pessoalmente a ele que se quiséssemos
fazer palanque iríamos solicitar que se aumentasse essa
contribuição para que, ás vésperas da eleição, pudéssemos
criticar. Para nós, da Oposição, isso seria muito mais
cômodo. Mas a nossa reflexão se deu pensando nos 400 mil
servidores que existem em Minas Gerais e que estão tendo.
realmente, um péssimo atendimento de saúde, além do confisco
em seus salários, já que estamos vivendo um periodo de
arrocho salarial.
Volto a repetir que a nossa posição é contrária ao projeto.
reconhecendo que algumas emendas procuraram melhorá-lo, mas.
infelizmente, as que entendiamos serem fundamentais não
foram aprovadas aqui, ontem, à 1 hora da madrugada, numa
reunião que já ultrapassava 12 horas de duração. Uma delas
era a do Deputado Arnaldo Penna, apresentada pela Deputada
Elbe Srandão, que determinava que o desconto dos Servidores
do Legislativo e do Executivo só fossem realizados quando a
Procuradoria e o Tribunal de Justiça encaminhassem também os
seus projetos para esta Casa e autorizassem o desconto.
Temos noje uma situação inusitada. O Poder Legislativo, o
Poder Executivo - onde estão os mais baixos salários - vão
pagar, enquanto não temos garantia de que isso vai ser
cobrado da Procuradoria, onde os salários estão na faixa de
R$4.000,00, e do Tribunal de Justiça, onde os salários
chegam a R$3.300,00. Ora, poderíamos resolver essa situação,
bastava-nos fazer uma lei complementar. O estatuto do
servidor público vale para todos os Poderes. Outras leis
complementares acabam sendo normas gerais para todos os
Poderes. pois exigem o"quorum" qualificado, e nós não demos
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realmente uma solução definitiva. Então, estamos fazendo wr
remendo - volto a insistir nisso -, apesar da preocupação dc
Deputado Clêuber Carneiro, da repetição, mas acho que é
prejudicial para a Assembléia aprovar esse projeto da forma
em que ele está.

Conseguimos garantir, com a emenda do Deputado Gilmar
Machado, que esta Casa faça um seminário, Centro de 120
dias, com a finalidade de tentarmos consertar ou recupera»
alguns erros que existem nesse projeto. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,
venho parabenizar a Bancada do PT pela obstrução que fez.
Vejam os senhores que estivemos aqui ontem, durante quase 17
noras, num trabalho exaustivo. Isso convenceu e mostrou a
vários Deputados a importância do voto nesse projeto. Eu,
inclusive, votei com a Bancada do PT. O Deputado Alberto
Pinto Coelho também. Todos os partidos desta Casa
acompanharam o voto da Bancada do PT. Agora, cada Deputado,
quando for cobrado em sua base, poderá deixar claro que fez
a sua parte. Vamos mostrar como votamos. Este Plenário está
de 

p
arabéns, assim como toda a Bancada do PT, pois, depois

de tão intensa discussão, ainda conseguiu convencer os
Deputados da importância de votar contra o pr ojeto. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência encerra a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado, com 15 votos contrários. Fica, portanto,
aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng 813/96 na forma
do vencido em l Q turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Resolução nQ 866/96.
da Mesa da Assembléia, que institui o Programa de
Desligamento Voluntário de Servidor Público, no âmbito da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em ig turno, com as Emendas ngs 1 a 10,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas, Os Deputados que o aprovam permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1
a 10, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram, (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto
de Resolução ng 866/96 na forma do vencido em lg turno com
as Emendas flQS 1 a 10. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Resolução ng 872/96.
da Mesa da Assembléia, que institui contribuição
previdenciária para custeio parcial da aposentadoria dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estaco
de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto, na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado
Gilmar Machado.
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, essas serão nossas últimas intervenções
neste primeiro semestre, mas não poderíamos deixar de aqui
externar nosso voto contrário ao Projeto de Resolução ng
872/96, que é semelhante ao Projeto de Lei ng 813/96, só
que, agora, para os servidores do Poder Legislativo.
Também gostaríamos de deixar registrado, aqui, que ontem
foi um dia importante para este Poder, porque demonstramos,
após 17 horas, que, realmente, neste Poder, se discute e se
debate. NÓS, da Bancada do PT, procuramos dar nossa
contribuição para o aprofundamento do processo democrático
e, ao mesmo tempo, da discussão de cada projeto. E evidente
aue, se aqui estávamos falando, outros Deputados estavam
ouvindo, e também não é fáci l aqui permanecer, durante 17
horas, ouvindo uma intervenção após outra, mas isso faz
parte do processo e demonstra que estamos discutindo
seriamente todas as questões que são aqui formuladas e
levantadas
Hoje. sentimo-nos felizes, porque após um dia e uma noite
inteiros, em debates e discussões, conseguimos algumas
modificações em alguns projetos. Para nós, foi extremamente
importante que no Projeto de Lei ng 469/95 fosse retirada a
possibilidade do magistério: que fosse incluída a emenda,
aqui apresentada peo Deputado Durval Angelo, que garante
àqueles que estão saindo, aos que foram demitidos sem ser
por processo administrativo (pois, nesse caso, também
achamos que sua saída é correta), sua inclusão no programa.
ao se retirar o processo da justiça. Achamos que isso foi

positivo e importante.
Entendemos também positiva e importante a inclusão e a
garantia de que, no Projeto de Resolução nQ 872/96, esteja

assegurado que estaremos realizando um grande seminário
sobre o sistema orevidenciário, no qual estaremos debatendo
e discutindo sobre a aposentadoria ae todos os Servidores e
também a nossa, dos parlamentares. E funcamental cue isso
seja colocado, pois dará transparência às coisas e

2 possibilitará que todos possam se manifestar a respeito das
aposentadorias. Isso será extremamente positivo para o Poder
Legislativo, que já tem realizado grandes seminários e
grandes fóruns de debate. Esse será mais um grande evento no

.qual, tenho certeza, trabalharemos nesta Casa.
Temos procurado, aqui, dar nossa contribuição, apesar de,
às vezes, exaltarmo-nos e colocarmos nosso posicionamento

o com muita paixão e muita garra, o que, inclusive, faz parte
oe nossa personalidade. Queremos externar que todo o
trabalho realizado no dia ae ontem foi positivo. Aliás, não
só o trabalho realizado no dia de ontem, porque já vínhamos
num processo, que foi exatamente o que possibilitou as
modificações, as alterações que entendemos serem positivas,
pois, a pesar de não resolverem o todo. pelo menos ajudam a
aperfeiçoar o projeto.
Queremos também parabenizar os servidores da Casa que, mais

o uma vez, deram uma demonstração de sua eficiência, por seu
esforço no dia de ontem. Queremos parabenizar a todas as
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Pessoas de todos os setores, apesar do pequeno incidente
ocorrido ontem, desagradável e lamentável, coisa que
devemos procurar evitar.
Tenno certeza de que não é da responsabilidade, nem da

vontade dos seguranças o que aconteceu ontem. Apenas cumprem
determinação recebida. Entendemos o seu trabalho e queremos
parabenizar e agradecer a todos os setores da Casa. Não
vamos nomnar, porque certamente cometeremos injustiças.
Parabenizamos a assessoria da nossa Bancada pela sua
eficiência e contribuição. Sem essa participação não
teríamos condição de sustentar um debate por 17 horas.
Portanto, a ela a nossa homenagem pelo seu trabalho.
Mais uma vez, queremos colocar o nosso voto contrário, e

que possamos ir para o seminário, garantindo ali uma emenda
que estaremos votando, fazendo em Minas uma grande discussão
Sobre aposentadoria, para sairmos com uma proposta que
assegure a todos os aposentados e àqueles Que forem se
aposentar uma tran qüilidade na velhice.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Deputado
Gilmar Machado, gostaria de me manifestar, dentro do
discurso que V. Exa. profere, ouanco faz referência ao
pequeno incidente ocorrido ontem, no momento em que eu
ocupava a direção dos trabalhos da Mesa da Assembléia. Mas,
antes de entrar no assunto, quero cumprimentar V. Exa. e a
Bancada do PT pela disposição de luta e pela competência com
que se houveram no dia de ontem, fazendo com que se
inscrevesse nos anais desta Casa um belo dia de vivência
democrática. Quanto ao pequeno incidente, gostaria de
lembrar a V. Exa. que no exe r cício da Presidência da reunião
fiz valer a autoridade que compete a quem está zelando pela
instituição e pela ordem dos nossos trabalhos. V. Exa. é
testemunha de que a Presidência não exorbitou, não agiu com
autoritarismo, mas não abdicou da autoridade que lhe é
imposta, q ue lhe é exigida.
Quero, na oportunidade aproveitando o aparte que V. Exa.
me concede, cumprimentar a segurança da Casa, que se houve
com competência, sem extrapolar, na medida de suas ações,
para q ue a ordem fosse mantiaa. dentro ca competência
estrita daquilo que lhe competia fazer. Não houve ninguém
machucado, em qualquer sentido; nem física, nem moralmente,
e a ordem foi restabelecida e OS trabalhos puderam
continuar.
Gostaria de lembrar a V. Exa. que democracia é um regime

que exige respeito às instituições. Não teremos vivência
democrática se não respeitarmos as i nstituições. Esta é uma
casa do povo, e ela merece o respeito de todos, de nós
Deputados e do povo que aqui nos colocou e que muitas vezes
rios dá a honra ae sua presença nas galerias. acompanhando os
nossos trabalhos. Mas não pode, um ou outro, a quem falta a
educação civica, querer achincalhar o Poder Legislativo,
Porque assim fazendo estará achincalhando a própria
democracia.

Agradeço a gentileza do aparte que V. Exa. me concedeu.
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O Deputado Gilmar Machado - O aparte faz parte do regime

democrático e sempre que aqui estivermos o concederemos a
todos, respeitando o ponto de vista externado aqui.
Queremos manifestar, contudo, se aqueles servidores
fisicamente não tiveram nada, não sei como sairam daqui com
relação às suas consciências, se sairam daqui moralmente
atingidos. isso é da consciência de cada um. não temos como
entrar na questão, nem vou aqui dizer como sairam, compete a
cada um deles externar.
Respeitamos o ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira,
nunca questionamos aqui a sua competência, nem externamos
que ele seja autoritário ou não. Não o fazemos, respeitamos
o seu trabalho, sabemos da sua seriedade para a condução dos
trabalhos. Esperamos que não tenhamos mais incidentes, fatos
lamentáveis, para externarmos aqui.
Pois não, nobre Deputado Périces.
O Deputado Péricles Ferreira (Em aparte)* - Só queremos
cumprimentá-lo por seu desempenho. Deputado, ontem, nos
debates ocorridos nesta Casa, mostrando mais uma vez que se
mantém a tradição desta Casa como palco de debates de
grandes questões. não só de Minas Gerais mas também do
Bras' 1
Neste momento, quero apenas manifestar a minha
solidariedade e, ao mesmo tempo, cumprimentar o nobre colega
que ontem presidiu a sessão, no momento em que tivemos,
lamentavelrnente, um pequeno incidente. Pequeno, porque, como
á foi aqui colocado - e muito bem, com muita propriedade -
pelo nobre Deputado Sebastião Navarro, não houve nenhum
ferimento fisico ou moral de quem quer que seja.
Manifestamos nossa solidariedade total e irrestrita em nome
da Bancada da Maioria desta Casa e o fazemos porque
entendemos que, da mesma forma que qualquer trabalhador
comum precisa ter tranqüilidade no seu trapalho,
principalmente num momento dificil como aquele, depois de
uma estafante jornada por todo o dia, de discussões das
matérias aqui colocadas, não poderiamos ter o nosso trabalho
tumultuado. Assistimos, lamentavelmente, a uma meia dúzia de
Cidadãos que aqui vieram única e exclusivamente com o
intuito de perturbarem os trabalhos. até o Ponto ce
agredirem moralmente companheiros, e mesmo companheiras,
como foi o caso das Deputadas Maria Olivia e Elbe Brandão.
Assim sendo, nobre Deputado, queremos deixar muito claro o
nosso posicionamento e dize r que estamos de absoluto acordo
com a manifestação da autoridade, aqui representada naquela
oportunidade pelo nobre Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Fica, pois, colocada a nossa posição, que também é a da
nossa Bancada. Sabemos e conhecemos - já somos companheiros
neste Plenário há duas legislaturas - bem a formação de V.
Exa. . os principios cue o movem e seus ideais, sobretudo os
que revestem o seu interesse e as suas atitudes.
Portanto, neste momento, agradeço a oportunidade de poder

aqui me manifestar e espero que, no futuro, não tenhamos
incidentes lamentáveis como aquele a que ontem assistimos
neste Plenário. Muito oprigaclo.
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O Deputado Gilmar Machado - Agradecemos a cortriouição, mas
quero deixar colocado que conheço as pessoas que estavam
aqui e sei que não vieram só para perturbar. São pessoas
que, inclusive, contribuíram nos debates das comissões; são
Pessoas sérias, trabalhadores, e. se Quiserem, podem
conferir os seus locais de trabalho. Todos têm
posicionamentos, são pessoas sécias.
Aconteceu, como há algumas vezes, que alguns de nós nos
excedemos em alguns momentos do processo. Logicamente, para
os servidores que assistem ao processo e não podem se
expressar, fica mais difícil. Isso cria um problema, pois
eles realmente têm que achar formas de se extravasarem.
Então, ê preciso colocar essas questões porque senão
tentamos justificar, jogando toda a responsabilidade em cima
desses servidores, achando que eles saíram daqui também sem
estarem magoados. Penso que isso depende da consciência de
cada um. Como coloquei, não vou dizer aqui se saíram Ou não
sairam, porque isso depende de cada um. Para encerrar,
queremos, mais uma vez, externar o nosso voto contrário a
esse projeto e deixar aqui colocado que voltaremos em outras
jornadas, para discutir e aprofundar as nossas idéias. Como
muito bem disse o Deputado Péricles Ferreira. esta
Assembléia tem demonstrado que vai continuar sendo um grande
espaço de debates, para que possamos achar as melhores
soluções para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 872/96
Acrescente-se once convier:
Art .....- A Mesa da Assembléia promoverá, no prazo de

até 120 (cento e vinte) dias, seminário legislativo sobre
sistema previdênciário do servidor público.
Sala das Reuniões, ae de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Durante a
discussão, foi apresentada a Emenda nQ 1, de autoria do
Deputado Gilmar Machado, A Presidência, nos termos do
do art. 196 do Regimento Interno, vai submetê-la a votação
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Resolução ng 872/96 na forma do vencido em lg
turno com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 879/96, do
Deputado Miguel Martini, que altera o art. 56 da Lei ng
6.763. de 26/12/75. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 2. que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e com o Substitutivo ng 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Miguel Martini.
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O Deputado Miguel Martini s - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, imprensa. Estou
subindo a esta tribuna, neste momento, com um certo pesar no
coração, e digo o porquê. Durante a tramitação do projeto da
Paraibuna, do qual fui relator, dei parecer favorável a ele,
por considerá-lo extremamente benéfico para a sociedade
mineira, como o é, de fato. Ele vai gerar empregos, vai
melhorar o caixa do Tesouro e vai promover o desenvolvimento
em Minas Gerais. Naquele momento. vozes levantaram-se cie
todos os lacos. Elas vieram de dentro ca minfla bancada e de
Centro da bancada do partido da Oposição, o PT. A grande
reivindicação que se fazia era de que não podíamos tratar
somente um caso especifico de uma empresa, mas Que
cieveriamos olhar para uma realidade crucial e grave de todas
as pequenas, médias e microempresas do Estado de Minas
Gerais. Há um problema gravissimo. pois 64 mil empresas têm
débito tributário, gerando um valor em torno de
R$3500.000.000.00 de débito. A voz que se levantava dizia:
por que não as outras empresas? Por que não pequenas média e
rnicroempresas? Por que não olharmos para elas?
Por ter sido o relator, senti-me na obrigação de dar uma
resposta, porque, quando assumi como Deputado nesta
Assembléia, assumi também o compromisso de defender a
justiça e o interesse, não de grupos isolados, mas dos 16
milhões de mineiros.
Empenhei-me junto à minha assessoria. Junto à assessoria
desta Casa, junto à assessoria da Secretaria da Fazenda e à
assessoria das entidades interessadas: Federação das
Inaijstrias. Associação Comercial e SEBRAE. e a partir desses
estudos pudemos oferecer esse projeto para Minas Gerais, não
por iniciativa do Executivo, como alguém sugeriu, mas por
iniciativa de um parlamentar da Assembléia Legislativa,
porque a lei começa dizendo: "A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais decreta. Tal fato ainda não tinha acontecido
neste Pais, pois normalmente as iniciativas são do Poder
Executivo, mas nós, legisladores, sensíveis a isso,
resolvemos oferecer essa opção, essa solução para esse grave
problema das microempresas. das pequenas, médias empresas e
também cirandes empresas de Minas Gerais. E, dessas, as que
sofrem mais são as pequenas.
Depois de elaborado esse trabalho, promovemos uma discussão
nesta Casa, trazendo todas as entidades. Todas elas foram
unânimes em dizer que esse era um excelente projeto e cue se
consideravam olenamerite atendidas nas suas necessidades, nas
suas reivindicações, porque, assim, elas poceniam acertar,
como era o desejo de todas, as suas questões tributárias e
fiscais com o Estado de Minas Gerais. Não houve uma ou outra
que não tenha concordado. Quando muito, alguma achou que
deveria ser zero virgula algo. e não virgula algo mais, mas
todas concordaram com sua essência, porque a filosofia desse
projeto é exatamente a de fazer o que todos querem, ou seja,
uma separação entre o inadimplerite e o sonegador. Do
iriadimplente, entendemos, sim, sua situação. Ele declara o
DAB. ele quer pagar os seus impostos, mas, por causa da
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situação econômica por que passa o Pais, nem sempre consegue
fazê-lo a tempo certo e hábil.

Com isso, era extremamente penalizaco. Igualmente ocorria
como sonegador. Ambos eram tratados de forma igual, o Que
significava uma grande injustiça, a qual corrigimos, dandc
ao inadimplente grande vantagem, com um tratamentc
comp letamente diferenciado do sonegador. Puaemos, dessa
forma, sentir a alegria deles.
Estou com um fax na mão, da Federação das Associações
Comerciais das Pequenas Empresas, que é o Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de
Minas Gerais, clamando - quero ler textualmente -: "O
Sindicato da Indústria de Reparação de Veiculos e Acessórios
do Estado de Minas Gerais, SINDIREPA - MG, entidade de
representação patronal, devidamente constituída, vem, por
seu representante legal e em nome da categoria que
r ep resenta, manifestar o seu irrestrito apoio ao projeto ce
lei de V. Exa. . que trata do parcelamento integral dos
débitos das pequenas e médias empresas nacionais para com o
Governo Federal e com a Seguridade Social.

Em verdade, trata-se de um trabalho bastante louvável, que
trará beneficios inestimáveis para o segmento responsável
por 80% dos empregos diretos existentes no país."
Recebemos, também, o apoio da Federação das Associações
Comerciais, que manifesta sua opinião, bem como da
FEDERAMINAS, com relação ao Projeto de Lei flQ 879/96: "Vimos
confirmar o apoio ao referido projeto que, com os prazos
estabelecidos, poderá promover a regularização dos
contribuintes inadimplentes perante o fisco estadual."
Temos, também, o apoio da FIEMG, que congrega 82 mil
empresas no Estado ce Minas Gerais, se não me falha a
rnemôria, entre, grandes, pequenas, médias microempresas.
Apesar desse apolamerito irrestrito, sentimos que esse
projeto ele lei, que tem condições de ser aprovado ainda
neste turno, corre o risco ce não ser aoreciaco. de não ser
aprovado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte)* - Nobre
Deputado Miguel Martini, quero cumprimentá-lo pela
apresentação do Projeto de Lei ng 879/96, cuja discussão
iniciamos agora.

E extremamente importante, nesses tempos difíceis, em que
as pequenas empresas têm passado grandes dificuldades para
cumprir suas obrigações tributárias, que V. Exa apresente um
projeto, alterando o art. 56 da lei q ue regula a cobrança do
ICMS.
Eu mesmo tive oportunidade de apresentar um projeto, votado

na semana passada, que também interfere nesse artigo. Nosso
objetivo é propiciar ao contribuinte mineiro facilidades que
lhe permitam honrar com suas obrigações tributárias.
O art. 56 da lei atual já é, de certa forma, conelescencepte

Com o contribuinte estadual que, atravessando dificuldades,
não recolhe seus tributos tempestivamente. Mas, com a
informatização da Secretaria da Fazenda, o serviço do
fiscal, que era ir à empresa fiscalizar os livros e
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verificar se os tributos estavam sendo recolhidos
corretamente, passou a ser regulado pelos computadores,
através do DAP e da informação cue o próprio contribuinte
fornece. Com isso, o Estaco deixou de aplicar o inciso 1 do
art. 56, já acusando um débito pelo computador, e, partindo
para o inciso II, aplica uma multa de 100%.
Isso dificultou sobremaneira a vida do contribuinte

mineiro.
Apresentamos um projeto ob r igando o Estado a respeitar o
inciso 1. O projeto que V. Exa. ora apresenta é muito mais
abrangente que o meu Ele faz, de fato, grande distinção
entre o sonegador e o inadimplente.
AO iniciarmos hoje a discussão dele, tenho certeza de que.
passando pelos aprimo

r
amentos necessários, ele será aprovado

por unanimidade, nesta mesma Casa cue teve a sensibilidade
de votar o projeto da Paraibuna. Pudemos, com isso, salvar
uma empresa, dando-lhe condições de sobreviver e de
preservar empregos.
Mas as grandes. Deputado Miguel Martini. essas já têm a
proteção de Sua própria estrutura maior e do seu poder de
pressão.
Temos, como V. Exa. muito bem expressa neste momento, que

olhar pelas empresas pe
q
uenas e médias, que não têm o poder

de pressão das grances.
Por isso, louvo V. Exa. pela inicativa de mod

i
ficar o art.

56, que, da forma como tem sido aplIcado, é draconiano. Ele
prejudica, aterroriza e inviabiliza, muitas vezes, as
pequenas empresas.
Estamos vendo o Estado nessa ânsia de conseguir os recursos
necessários á sua sobrevivência, até mesmo executando
empresas e requerendo falência de algumas delas. Por tudo
isso, é extremamente importante que o art. 56 seja
modificado.
Já lhe adianto cue estoL apresentando uma p oposta de

emenda ao seu projeto. Minha intenção é impedir Que o Estado
continue queimando etapas, mas que escolha quem deve ser
autuado e quem deve merecer, por parte da Secretaria da
Fazenda, a complacência de prazo maior para o recolhimento
ce tributos.
Tenho certeza de que seu projeto. De putado Miguel Martini,
será aprovado sem barreiras pela Casa, porque ele, de fato,
vem corrigir uma grande distorção na lei que regula o ICMS e
proteger, principalmente, os pequenos empresários de Minas
Gerais. Pa'-abéns a V. Exa.
O Deputado Miguel Martini - Agradeço ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira, e quase poderia afirmar que esse projeto
será mesmo aprovado pela Casa.
A Assembléia e os Deputados são sensíveis ã necessidade da
sociedade. Preocupa-me. Deputado Sebastião Navarro Vieira,
saber se as empresas vão suportar mais 6 ou 8 meses, Ou não
sei quantos meses ainda, para terem esse beneficio, se podem
tê-lo agora. Essa é a minha pergunta.
Se não votarmos esse projeto neste semestre, conseguiremos
votá-lo no segundo semestre? E. se não consegui r mos votá-lo
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no segundo semestre, teríamos que esperar para fevereiro ou
março do próximo ano? E depois de março do próximo ano,
teríamos ainda o prazo de tramitação, sanção, regulamentação
ca lei e, quem sabe, no final de 1997, talvez, as empresas,
que hoje já poderiam começar a usufruir desse beneficio, a
partir de dois meses, terão que esperar durante quase dois
anos.
Será que, na grave crise econômica em que vivemos, as
empresas suportarão? Se posso beneficiá-las agora, e não há
contestação em relação a isso, por que deixar para depois?
Por que correr o risco de esperar um ou dois anos, se há um

clamor geral, a se esse projeto foi feito a quatro, a seis
Ou a dez mãos, ouvindo as necessidades de todos, como i
nesse documento, ouvindo o interesse das pequenas, micros e
médias empresas?

Como V. Exa. disse, as grandes empresas têm mecanismos de
defesa, têm créditos internacionais. As pequenas e as
rnicroempresas não os têm e, se tiverem que recorrer aos
empréstimos bancários, vão falir, porque não conseguem, numa
economia estabilizada, um lucro para suportar a carga tão
Pesada de juros.

O projeto está tramitando nesta Casa e recebeu cinco
emendas; duas do eficiente Deputado João Leite, duas ca
Bancada do PT e uma de V. Exa., Deputado Sebastião Navarro
Vieira. Ora, todas as emendas podem ser acolhidas, com
exceção de uma, se não me engano do PT, que é
inconstitucional porque Pede anistia para as empresas, e
isso a Casa não pretende fazer, porque é antieducatjvo e
estimula a sonegação. A outra emenda apresentada pelo PT
pode ser perfeitamente discutida.
Na essência não há cuase mudança nenhuma. E uma virgula
para lá e outra para cá. Por que corrermos o risco de
esperar dois anos ainda?
Com a palavra, O Deputado Anderson Adauto, a quem concedo o

aparte.
O Deputado Anderson Adauto (Em a parte)* - Sr. Presidente,

Sr-s. Deputados, gostaria ae Parabenizar o Deputaco Miguel
Martini pela iniciativa. Acredito que esse final de semestre
foi extremamente rico em Contribuição que esta Casa deu ao
Estado de Minas Gerais. Quero utilizar este aparte para
fazer a pelo á Bancada do PT. Nós, do PMDB. fomos solidários,
não ao PT, no projeto da criação ao Fundo, mas o a poiamos, e
a Bancada fechou questão com a criação do Fundo, não pela
Posição do PT, mas pelos trabalhadores, pelos Servidores
públicos mineiros.
Entendemos aue a Questão da previdência não poderia, de

forma nenhuma, ser discutida apenas em parte. Sou um grande
critico dos Deputados Federais no que diz respeito ao seu
comportamento em relação às emendas. Na verdade, nenhuma
emenda foi feita, a não ser pequenos remendos
Acredito Que nós, da Assembléia Legislativa ce Minas, não
Pocemos repetir o com portamento aos Deputados Federais no
que diz respeito aos grandes temas. Devemos ter a coragem ae
acabar com alguns privilégios, com algumas aposentadorias
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que são verdadeiros privilégios no Estado. São exemplos as
aposentadorias de oficiais da Policia Militar que se
aposentaram com 47. 48 anos de idade. Precisamos ter coragem
para debater essa questão aqui.
Fico feliz com a emenda que votamos e ajudamos a aprovar,
para que a Casa possa fazer, no segundo semestre, um grande
debate a respeito de tema tão importante. Foi uma
contribuição significativa,
O PMDB manteve o seu apoio durante todo o processo de
obstrução que o PT praticou, permanecendo sempre ao lado da
Bancada do PT na votação desse projeto. A posição fechada
que o PMDB adotou facilitou a tentativa de se fazer o que
seria ideal - embora não tenhamos conseguido -. que era
jogar para o segundo semestre a discussão cesse projeto.
Em nome da Bancada do PMDB, faço, agora, apelo ao PT para

que possamos votar, ainda neste semestre, o projeto do
Deputado Miguel Martini, que é, de fato, muito interessante.
Temos questiúnculas, pequenos detalhes sobre os quais não
acordamos.
Trata-se de projeto de iniciativa de Deputado que teve a

anuência da Secretaria da Fazenda. Aproveito para dizer que
o projeto da Mercedes-Benz representou uni divisor de águas
para a Secretaria da Fazenda. Podemos dizer que na uma
Secretaria da Fazenda antes da Mercedes, e outra depois
dela, porque o entendimento dos técnicos, hoje, com relação
à sua concepção sobre o contribuinte mineiro é outro. Já que
esse projeto tem a anuência daquela Secretaria e conta com o
apoio da maioria absoluta das instituições que representam
os empresários mineiros, não vejo por que não o aprovarmos

hoje. No segundo semestre, teremos e l e i ções , no dia 3 de
outubro. Não acredito que teremos o 'quorurr' necessário para
a votação ce grandes projetos.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Gostaria, apenas,
de externar que queremos participar de todo o processo, não
apenas apresetando emendas. Se fosse nossa intenção
dificultar a aprovação do projeto, teriamos agido com esse
intuito, quando ele ainda estava nas comissões.
Além disso. queremos deixar claro que ria um compromisso
para votarmos, em agosto. a contribuição previdenciária do
Judiciário, conforme ficou acertado. Portanto, não estou
compreendendo a preocupação de v. Exa. , Deputado Anderson
Adauto. Queremos votar o projeto, mas temos de tomar cuidado
para não fazermos um exame muito apressado, pois isso pode
trazer dificuldades posteriores. Reitero que, se quiséssemos
dificultar a sua votação, já o teriamos feito. Quando o
projeto estava nas comissões, fizemos questão de demonstrar
que não havia qualquer má-vontade quanto ã sua tramitação.
O posicionamento ca nossa bancada tem sido o mesmo: se o
projeto é co i nteresse ceral - como entendemos ser esse
projeto -, não colocamos nenhuma dificuloade.
O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Usei o aparte
exatamente para fazer um apelo ao PT, para que fosse
possivel votar esse projeto ainda neste semestre. Muito
obrigado.
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O Deputado Miguel Martlnl* - Agradeço ao Deputado Anderson
Adauto. Acredito na sensibilidade do sempre combativo
Deputado Gilmar Machado.
Antes de enviar este Projeto para discussão, fiz q uestão de
colocar uma cópia dele nas mãos de cada parlamentar da
Bancada do PT, porque sei que sua assessoria é muito
competente, discute e vai a fundo nas pesquisas. A
contribuição do PT foram as duas emendas apresentadas.
Reafirmo que acredito na sensibilidade do PT.
Não há por que não votar o projeto agora. Há um acordo para

votarmos no mês de agosto, mas o acordo é uma possibilidade,
porque depende da liberdade de cada parlamentar e da
realidade de seu município. Não podemos fechar os olhos a
essa realidade. E um ano de eleição, e é muito importante
para cada parlamentar a sua região, o seu município.
Teríamos de ter 39 Deputados aqui para a votação, e não sei
se conseguiríamos isso. Então, pergunto: será que as
empresas agüentam correr esse risco? Se é um beneficio
reconhecido pela Bancada do PT, por que não dá-]o agora?
Concedo o aparte ao Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* - Deputado Miguel Martini, agradeço
o aparte que V. Exa. me concede e queria afirmar, como já
tive opo r tunidade de dizer a V. Exa., que me coloco
totalmente a favor do projeto de sua autoria, o Projeto de
Lei nQ 879/96. E quero cumprimentá-lo, porque considero esse
Projeto de grande alcance social. Quero juntar-me aos nobres
colegas desta Casa, na certeza de que temos de votar esse
projeto o mais rapidamente possível. antes do recesso.
Espero que, neste momento, possamos esquecer obstruções para
votar algo detamanho alcance social. como é o projeto de V.
Exa., que dá oportunidade ás em presas de se adequarem ao
Brasil real e de garantirem empregos a muitos mineiros. Por
isso, creio que é responsabilidade nossa, como
representantes do povo mineiro, nos aliarmos a V. Exa. para,
o mais rapidamente possivel, aprovar esse projeto. Muito
obrigado.
O Deputado Miguel Martini s - Obrigado. Deputado João Leite.
Para concluir, lembraria que as pequenas, médias e
microernpresas são responsáveis por 80% da economia nacional
e 80% dos empregos. Estamos permitindo que todas as empresas
se possam acertar com o Estado, elevando em cem vezes a
possibilidace de negociação, com um pagamento inicial bem
Pequeno, a fim de que elas ganhem fôlego, reaquecendo-se,
assim, a economia. Estamos querendo que, daqui para a
frente, as empresas tenham interesse em se tornar
adimplentes e não continuem na sonegação. Quantos empregos
poderemos gerar com essa medida! Quanto poderemos arrecadar
para o Tesouro do Estado, que se encontra em dificuldade até
para pagar sua folha de pagamento, embora o Governador, com
muita garra e determinação, venha cumprindo seus
compromissos' Quantas famílias serão beneficiadas ! Para nós,
parlamentares, é muito cômodo dizer que podemos votar agora
ou daqui a pouco, mas, para o pai de família que está
desempregado e cujos filhos estão passando fome, não é
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possível esperar nem um mês sequer, às vezes nem mesmo um
dia.
Então, devem pesar na nossa decisão as conseqüências que

ocorrerão se deixarmos para votar depois. Será que podemos
aqui decidir que a família vai passar fome apenas mais três
meses ou mais um ano? Será que é essa a nossa função? Se não
há um porquê nem na contestação. por que não fazermos agora?
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado,
quero parabenizá-lo por esse projeto tão bom, de largo
alcance socai Anteontem convesava com um empresário.
irmão em Cristo. em Belo Horizonte, e ele me perguntou por

que não se fazia um projeto para se perdoarem as dívidas das
microempresas de Belo Horizonte.
Vejo que essa preocu pação já esteve anteriormente em seu
coração. Sem dúvida, esse projeto é muito bom. Gostaria de
parabenizá-lo e dizer-lhe que me sinto honrado de ter como
companheiro alguém que tem essa preocupação social Conte
com o apoio.
O Deputado Miguel Martini* - Para concluir, quero deixar
aqui um verdadeiro apelo á Bancada do PT. Só depende deles
resolver votar ou não esse projeto agora. Acredito, confio
na sensibilidade dos De putados Gilmar Machado, Anivaldo
Coelho, Durval Angelo, Almir Cardoso e Marcos Helênio, Todos
têm dado demonstração de grande interesse social, de grande
sensibilidade social. Como o próprio Deputado Gilmar Machado
reconheceu, o projeto é bom. Queremos aprová-lo. Conheço.
Deputado Gilmar Macnado, a sua indole. Várias vezes já O
elogiei desta tribuna. Acho que, neste momento, V. Exa. vai
demonstrar o grande espirito público, a grande sensibilidade
que tem. Vamos votar o projeto agora, pois muitas famílias
estão sofrendo, há muitos trabalhadores sem emprego, muitos
empresários que não suportam mais essa situação.
Deixo aqui esse apelo, com a certeza de que votaremos,
ainda nesta sessão legislativa, esse projeto. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - Com a
palavra, para discutir, o nutado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Macr,do* - Sr. Presidente. Srs.

Deputados. não pretendia mais utlizar esta tribuna, mas, na
forma como foi abordada a questão, fica parecendo que sõ o
PT vai votar agora. Somos minoria, mas agora nós é que temos
que votar. Gostaria de mostrar as contradições. Quando o
Deputado Marcos Helênio apresentou uma proposta semelhante

para resolver o prob l ema das pequenas e aas médias empresas.
esses mesmos Deputados o derrotaram. E. agora, querem
imputar à Bancada do PT a condução do processo de votação. E
com isso que não concordamos. Se querem fazer o debate,
Deputado Miguei Martini. vamos fazê-lo, mas não vamos
inverter as coisas. Isso o PT não vai aceitar. Queremos
discutir, temos emendas, temos propostas. Agora, não venha
aqui querer fazer inversão dos fatos, nisso não entramos.
Aceitamos o oeoate.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte)* - A emenaa que o
Deputado Marcos Helênio encaminhou e foi derrotada é a mesma



522

que está sendo apresentada. Volto a dizer: uma e outra estão
contra a filosofia desta Casa, que é a não-concessão de
anistia, porque deseduca e estimula a sonegação. Uma e outra
propõem a anistia. Em segunco lugar, depende de uma decisão
do CONFA. ou seja, é inconstitucional conceder essa anistia.
Só por isso estamos contra. Segundo o PT, o projeto atende
pequenas e médias empresas. Essa é a razão ao meu pedido.
O Deputado Gilmar Machado* - Quero deixar registrado aqui
que o problema não é da Bancada do PT. mas da Maioria. Quem
vota é a Maioria, a Minoria coloca seu posicionamento. A
responsabilidade não é do PT. Mais uma vez, apresentamos
essas emendas e temos um entendimento diferente daquele do
Deputado Miguel Martini. Vamos colocar em todos os fóruns de
discussão a nossa posição. Queremos discutir todas essas
questões. Já temos um debate programado com a Associação
Comercial sobre esse tema. Vamos lá realizar o debate e
apresentar as emendas. Podemos ficar aqui quantos dias forem
necessários. Estamos à disposição do Poder Legislativo, para
Que possam ser debatidas todas as questões. E exatamente
essa a Pos i ção ao PT. Para o p rojeto ser aprovado, há
necessidade de 39 votos. Não é sã da Bancada do PT que
depende a aprovação desse projeto.
O Sr. Presidente - Não há Outros oradores inscritos.
- Vëm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 879/96
EMENDA Ng 3

Acrescente-se Onde convier:
"Art. .... - Sobre o crédito tributário decorrente de
inadimplência informada pelo contribuinte, não haverá
lavratura do auto de infração, bem como fica vedada a
aplicação da multa prevista no 2g do art. 56. enquanto não
estiver esgotado o prazo previsto na alínea 'a" do inciso 1
do mesmo artigo.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Sebastião Navarro Vieira

EMENDA NQ 4
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O crédito tributário vencido até a data da

publicação desta lei, formalizado, inclusive o inscrito em
divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, será cancelado,
desde que seu valor, excluidos os juros de mora, seja igual
ou inferior a R$1.000,00 (mil reais), considerado cada
Processo Tributário Administrativo - PTA - individualmente.

- Para efeito de apuração do valor a que se refere
este artigo, somente serão admitidas as reduções de multas
previstas no art. 56 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

2g - Para os efeitos desta lei, o crédito tributário será
considerado monetariamente atualizado, observado o disposto
em legislação especifica.
f 3g - No caso de débito em juizo, o cancelamento do

crédito tributário será condicionado à desistência da ação.
4g - Aplica-se o estabelecido nesta lei ao saldo

remanescente de parcelamento em curso.
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SQ - O disposto nesta Lei não se aplica a crédito

tributário que seja objeto oe ação criminal em andamento,
que esteja relacionado com infrações referentes a emissão de
documento fiscal que consigne valores diferentes nas
respectivas vias, q ue não corresponda a efetiva prestação ou
operação e de documento paralelo, falso ou inidóneo.
aeclarado por ato da Secretaria de Estado da Fazenda.
Sala cas Reuniões, de julho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Esta emenda vem beneiciar os micro e
pequenos empresários, os que mais sentem as dificuldades
estruturais e financeiras do mercado. Além disso, a falta de
uma politica tributária justa para a micro e a pequena
empresa contribui para u'-ava os p robiemas aestas. Que 5O
a base de uma economia saudável

EMENDA No 5
Dê-se a seguinte redação á ai nea 'a' do inciso 1 do art

56 ca Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, alterado pelo
art. lg do projeto em tela:
Art. 1 Q - O art. 56 da Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de

1975. passa a vigorar com a seguinte redação:
"A r t. 56 - .........................

a) - 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do
imposto, por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer ate
59 (cinqJenta e nove) dias contados da data do vencimento:.
Sala das Reuniões, de julho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Esta emenda vem passar o valor da mora
cobrada sobre o atraso no pagamento do imposto de 0.3%, para
o 0.2%. O valor proposto reduz a niveis mais justos os juros
cobrados, já que o valor anterior, em trinta dias, chegaria
a 9'/.. valor cobrado nos empréstimos feitos por instituições
financeiras e naca condizente com a estab i lidade econômica

atual
Ao alterar a proposta, chegamos a um valor mensal de 6%.

que, se ainda não é ideal. reduz em 50% acifra
anteriormente cobrada, adequarco-se com mais justiça á atual
conjuntura económica.

EMENDA No 6
Dê-se ao 3Q do art. 2n_ a seguinte redação:
"Art. 2Q - .........................
f 3Q - O parcelamento ficará automaticamente cancelado

quando ocorrer atraso consecutivo de 2 (duas) parcelas por
mais de 2 (duas) vezes, ou alternado por mais de 4 (quatro)
vezes, hipótese em que o saldo remanescente será
imediatamente inscrito em divida ativa..
Sala das Reuniões. 4 de julho de 1996.
João Leite
Justificação: A reinscrição da divida proposta na redação
anterior cria uma burocracia desnecessária para a
Procuradoria da Fazenda Estadual, que teria que reinscrever
o saldo remanescente de cada parcelamento interrompido
novamente em divida ativa.
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o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas as Emendas flQ5 3, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, ' e 5, do Deputado Marcos Nelénio.
e 6. do Deputado João Leite. Nos termos do 4 2Q do art. 195
do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto e
as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final ao Projeto de
Lei nQ 252/95. do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre
a politica de proteção à fauna aquática e ao desenvolvimento
da pesca e da aq(jicultura rio Estado e dá outras
providências. Em votação. Os Deputados Que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei flQ5 760/96, do De putado Anderson
Adauto, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou
convênio com empresa ou consórcio de empresas com o objetivo
de implementar sistema de parceria para execução de Obras de
infra-estrutura no Estado e dá outras providências; 817/96,
do Governador, Que autoriza o Poder Executivo a assumir
debito aa empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
- MGS -, e dá outras providências; 835/96. do Governador,
que autoriza o Estado a contratar operação de crédito para
os fins que menciona e dá outras providências; 857/96, do
Governador, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis
que especifica e dá outras providências; 834/96. do
Governador, que altera a Lei ng 11.393. de 6/1/94, que cria
o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINDI -, e dá
Outras providências e lhe acrescenta dispositivos; do
Projeto de Resolução 867/96. da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Governo
referentes ao exercido de 1995; dos Projetos de Lei nQs
469/95, do Deputado José Bonifácio. que estabelece
incentivos para a exoneração voluntária de servidores
públicos estaduais e dá outras providências; 547/96, do
Governador, que autoriza a alienação cas ações da GASMIG;
813/96. do Governador, que institui a cobrança de
contribuição previdenciã-ia para complementar o custeio
relativo às aposentadorias dos servidores públicos civis e
militares do Estado; e dos Projetos de Resolução ngs 866/96.
da Mesa da Assembléia, que institui o Programa de
Desligamento Voluntário ce servidor piblico no âmbito ca
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; 872/96, da Mesa da Assembléia, que institui
contribuição previdenciária para custeio parcial da
aposentadoria dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa co Estado de Minas Gerais A promulgação).
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 808/96. do Governador, que estabelece diretrizes para
os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Cont roladas pelo Estado de Minas Gerais para o exerdicio ce
1997. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcei los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.

De putadas. Srs. De putados, pessoas presentes nas galerias,
assessoria cia Casa, imprensa, encaminho favoravelmente, é
lógico, a votação desse projeto que trata da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, o nosso orçamento para o ano de
1997. e aproveito a oportunidade. Sr. Presidente, para
agradecer a todos o bom convivio que tivemos nesta 13a
Legislatura. Os debates mais calorosos são bons para a Casa
Legislativa. Como a partir de agora estou me lançando em
nome do PI- e co ligação candidato a Prefeito de Belo
Horizonte, gostaria de, no final desse semestre, agradecer
de fato, de direito, esse convivio harmónico, positivo, que
estamos tendo nesta Assembléia Legislativa de Minas.
Quero falar sobre a nossa intenção de fazermos uma campanha
em alto nivel, sem agressões pessoais, discutindo os
problemas de Belo Horizonte, a pontando as soluções, fazendo
uma campanha segundo o a'ue é c i to pub l icamente por nosso
candidato Amilcar Martins, dentro dos preceitos legais e
obedecendo às de t erminações e ás orientações do TRE. Na
manhã de hoje, pedimos o registro da nossa candidatura, mas
venho ã tribuna para que cada colega, cada Deputado se sinta
abraçado po mim. Agradeço o convivio cue tivemos nesses 18
meses. Muito obrigado a cada um de vocês
Termino a minha rápida participação dizendo que temos

vontade de levar as nossas idéias, as nossas mensagens para
a comunidade de Belo Horizonte, sempre numa campanha
respeitosa aos nossos eventuais concor rentes e procurando
aponta" so'uções para os problemas. Que seja uma campanha
positiva e, do nosso lado, vitoriosa.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente. Srs.

Deputados, pessoas presentes ás galerias, queremos agradecer
aos companheiros pela convivência nesse primeiro semestre e
á assessoria desta Casa, dizendo que estamos de parabéns por
termos uma assessoria brilhante e atuante, uma das melhores
assessorias do Estado. Queremos, também. cumprimentar nosso
Governador por seu trabalho e pela coragem de dinamizar a
administração pública e de fazer de Minas Gerais, se Deus
quiser, um grande Estado. Queremos cumprimentá-lo pelo
grande trabalho que tem realizado em prol do Norte cie Minas.
Para dar um exemplo, há poucos dias, ele autorizou a
instalação cia Faculdade de Janaiba, e tem olhado também com
bastante carinho para o Projeto .jaiba, esse projeto
promissor, um dos maiores projetos da América Latina. Então,
queremos cumprimentar nosso Governador e dizer que estamos
muito bem representados.
A todos os companheiros ca Assembléia o meu abraço e boas
férias: à assessoria da Assembléia o meu abraço e boas
férias: a toda a imprensa da Assembléia e à imprensa de
Minas Gerais que atua em nosso Plenário o nosso muito
obrigado e um abraço a todos.
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O Sr. Presidente - Em votação, o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei flg 808/96. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
Letura do Relator:c de Atividades do Primeiro Semestre de

1996
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa que, no
primeiro semestre de 1996, tramitaram na Assembléia
Legislativa 1.114 c roposições. sendo 467 projetos de lei. 5
projetos de lei complementar. 7 projetos de resolução, 5
propostas de emenda à Constituição. 18 vetos e 612
req uerimentos numerados. Quanto á autoria dessas
proposições, temos 1.009 de Deputados, sendo 216 de
deliberação co Plenário e 793 de deliberação conclusiva das
comissões; 35 de comissões, sendo 12 ce deliberação co
Plenário e 23 de deliberação conclusiva das comissões; 2 da
Mesa da Assembléia e 68 do Governador. Entre as proposições
que tramitaram no primeiro semestre. 175 foram transformadas
em norma juridica. Foram realizadas 142 reuniões de
Plenário, 342 reuniões de comissões, 2 ciclos de debates:
sobre legislação eleitoral e sobre "agribusiness'; 1 fórum
técnico sobre orçamento e Políticas públicas e ainda 3
reuniões de acompanhamento de audiências públicas regionais,
em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamerto e
Coordenação Geral, nos dias 17, 21 e 24 de junrio, reuniões
que foram realizadas, respectivamente, em Belo Horizonte.
Lavras e Governador Valadares, englobando todas as regiões
de p lanejamento do Estado e resultando numa nova forma de
atendimento das propostas Dricnizadas nas audiências
públicas regionais realizadas em 1995.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidênca encerra a reunião, convocando os Deputados cara
a ordinára celioerativa do dia lg,'8/96, ás 14 horas, com a
ordem do dia regimental. ficando desconvocadas as
extraordinárias de logo mais, ás 14h30min e às 20 horas.
Informa ainda ao Plenário que, em virtude da aprovação da
Lei ce Diretrizes Orçamentárias, encerra-se o primeiro
período da presente sessão legislativa ordinária. Levanta-se
a reunião.
* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE JULHO DE 1996

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente esDacnoJ, e 97/96, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência do falecimento do
Sr. Antônio Baltazar Sobrinho, ocorrido em 4/7/96, no
Municiio de Consolação. (- Ciente. Oficie-Se.
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BELO HORIZONTE, SÀBADO, 27 DE JULHO DE 1996

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

O Sr. Presidente des pachou, em 26/7/96, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria Olivia. dando ciência do falecimento da
Sra. Guiomar Lima Sampaio, em 23/7/96, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 1996

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 177/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria co Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
análise objetiva dar a denominação ce Escola Estadual João
Morteiro de Morais à Escola Estadual do Bairro Nossa Senhora
de Fátima, situada no Município de Várzea da Palma.
Publicada em 7/4/95. a matéria veio a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V.
a'. do Regimento Interno.
Em reunião anterior, a proposição foi baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.
e foram solicitadas informações sobre a denominação oficial
ca escola e sobre a existência de outro próprio público com
denominação igual à proposta.
Cumprida a diligência, esta Comissão passa agora ao exame
da proposição.

Fundamentação
A iniciativa atende ao disposto rc a' E'', xv:. da
Constituição Estadual, que estabelece como atribuição desta
Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens de
domínio público.
No âmbito da legislação infraconstitucional, existe a Lei
ng 5.378. de 3/12/69, modificada pela Lei ng 7.621. de
13/12/79, que dispõe sobre a denominação de

 

estabelecimentos, instituições e prédios do Estado.
Estabelece, também, q ue a escolha da denominação de próprios
públicos recaia em nomes de pessoas falecidas, com
relevantes serviços prestados á colet'vidaoe. e q ue não
exista no mesmo município estabelecimentos com cenominação
igual à proposta.
Conforme Ofício nQ OF/SAD/DPAT 412/95. de 17/7/95, enviado
a esta Casa pela Secretaria de Estado da Educação, a Escola
Estadual do Bairro Nossa Senhora de Fátima está em pleno
uncionamento. e não existe no Município ce Várzea ca Palma

escola estadual com a denominação proposta pelo projeto de
lei.
Não há, pois, impedimento legal e constitucional à
tramitação da matéria.
Entretanto, objetivando adequar o texto da proposição à
técnica legislativa e às exigências legais, é necessário que
lhe seja apresentada emenda.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. oela

constitucionalidade e De l a legalidade do Projeto ce Le n
177/95 com a Emenda ng 1, redigida a segu:.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. lg - Fica denominada Escola Estadual João Monteiro de
Morais a Escola Estadual do Bairro Nossa Senhora de Fátima.
com sede no Município de Várzea da Palma.
Sala das Comissões. 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente Antônio Genaro. r elator -
Leonidio Bouças - Anivaldo COihO - Elba Brandão.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 289/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Erodias Alves
Camargo à Escola Estadual do São João do Bonito, situada no
Município de Mato Verde.
Publicado em 8/6/95, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103. V. 'a', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão prossegue com a análise da matéria.
Fundamentação

A finalidade do projeto de lei em análise é dar a
denominação de Erodias Alves Camargo à Escola Estadual do
São João do Bonito.
A iniciativa parlamentar atende ao disposto no art. 61,
XIV, da Constituição Estadual, que estabelece como
atribuição desta Casa legislar, com sanção do Governador,
sobre bens de domínio público.
Além disso, está em consonância com o disposto na Lei ng
3.578. ce 3/12/79. que estabelece normas para denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público.
Em atenção à diligência solicitada por esta Comissão, o
Diretor de Patrimônio da Secretaria de Estado da Educação
informou que não existe, no Municipio de Mato Verde, escola
estadual com a denominação proposta pelo projeto de lei do
Deputado Carlos Pimenta.
Esclarece também que, em 3/7/95, foienviado á
Procuradoria-Geral do Estado parecer favorável à denominação
proposta.
Assim, corno a matéria está de acordo com a legislação
pertinente, não há óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
289/95 na forma proposta.
Sala das Comissões. 21 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro. relator -
Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho - Elbe Brandão.
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