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BELO HORIZONTE, SÁBADO, lo DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 30 DE MAIO DE 1996

- Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:

Maria José Haueisen - Ermano Batista - Anivaldo Coelho -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dilzon
Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Jairo Ataide - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Maria
Barros - Luiz Antônio Zanto - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto.

Falta de "Quorum
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As
141h15min, a lista de comparecimento não registra a
existência de número regimental. A Presidência deixa de
abrir a reunião, por falta de 'quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 31,
ás 9 horas.

ATA DA 108 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE: Ata - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ
733/96; requerimento do Deputado Gilmar Machado;
deferimento; discurso do Deputado Gilmar Machado - Suspensão
e reabertura da reunião - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - 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 Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Mauri
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Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - ebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 91h15min,
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. 2rSecretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- A Deputada Marta José Ilaueisen, 2a-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2õ 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 733/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operação de crédito com a União para o
fim que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que, na forma regimental, solicita a votação
destacada da Emenda nQ 1 ao mencionado projeto. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias,
queremos colocar a nossa posição referente a esse projeto.
No inicio, quando ele foi encaminhado à Casa, solicitando

operação de crédito no valor de R$400.000.000,00 junto à
União, para que o Governo de Minas pudesse obter os mesmos
benefícios com relação aos empréstimos na renegociação
externa que o Governo Federal fez com o Banco Mundial, com
os organismos internacionais, não víamos problemas na
proposição. Entendíamos que havia problemas no Projeto de
Lei nQ 745/96, que se refere à Caixa. No decorrer da
discussão, porém, foram apresentadas emendas que
dificultaram o nosso entendimento. Assim, vamos analisar
cada uma delas. Passemos à Emenda nQ 1.
A Emenda nQ 1 coloca que o Estado vai dar como garantia
para o pagamento das suas dívidas, além do IPI, do TaIS e do
repasse do Fundo de Participação do Estado, as ações das
suas empresas. Nós já tínhamos, inclusive, discutido essas
emendas quando foram apresentadas ao Projeto de Lei n
745/96. Nós nos posicionamos, e elas foram retiradas. Agora,
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são novamente apresentadas ao Projeto de Lei flQ 733/96. Nós
não podemos concordar com isso, porque as únicas garantias
que o Estado pode colocar são exatamente - e já se havia
discutido iSSO - o Fundo de Participação Estadual e o ICMS,
e não, essas outras ações- Então, destacamos a emenda e
vamos votar contrariamente a ela.
Quanto à Emenda nQ 2, vamos tecer comentários melhores
quando a estivermos encaminhando especificamente, pois
propõe algo, inclusive, fora do tema. Estamos tratando de
renegociação da divida externa, e ai o Governo vem e
apresenta uma emenda de R$1.500.000.000.00, na qual se
propõe aderir ao programa do PROER, para poder privatizar o
CREDIREAL. O Governo pretende gastar em torno de
R$700000.000,00, para vender o CREDIREAL por
R$100.000.000,00. Depois, mais R$800.000.000,00 para sanear
e, posteriormente, vender o BEMGE. Sem um processo de
discussão, nós não concordamos com isso. Nós não podemos
entregar um Banco como o BEMGE de qualquer forma. Ternos que
discutir a situação do sistema financeiro deste Estado. Nós
não podemos concordar com o que o Governo do Estado e o
Governo Federal vêm fazendo: socorrer Bancos em má situação,
como aconteceu, esta semana, com o BANORTE, e, ao mesmo
tempo, entregar os nossos Bancos, como no caso do BEMGE, que
é uma instituição extremamente importante para a economia do
nosso Estado e para muitos municípios, que só têm uma
agência desse Banco. No processo de privatização, sem um
debate aprofundado e sem que nós, de fato, definamos qual é
a nossa posição com relação ao nosso sistema financeiro,
iremos entregar um Banco e desestruturar a vida econômica de
vários municípios. Penso que não podemos fazer isso. Iremos,
mais uma vez, endividar este Estado, e já não podemos fazer
antecipação de receita, porque já batemos no limite. Já
votamos o empréstimo de mais de R$1.200.000.000,00; votamos
o empréstimo de R$400000.000.00 para a renegociação
externa; mais R$400.000.000,00, dos quais R$190.000.000,00
eram para o 13Q salário e R$210.000.000,00 para o Programa
de Desligamento Voluntário, do qual o Governo está falando e
iremos discutir posteriormente. Então, já não é possível
continuarmos votando empréstimos atrás de empréstimos, pois
o Governo não tem como pagá-los, indo, mais uma vez,
penalizar os servidores. Hoje, à tarde, estaremos falando,
inclusive, da mudança de escala que o Governo vem fazendo,
para penalizar, mais uma vez, os servidores.
Então, queríamos solicitar que se votasse contrariamente a

essas duas emendas, para que possamos estabelecer um grande
debate e resolver a situação do sistema financeiro do nosso
Estado. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. presidente - A Presidência suspende a reunião por 10
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre o
projeto em votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos-

Questão de Ordem



O Deputado Durval Ângelo - Solicito a suspensãoda reunião,
porque não há número regimental para o prosseguimento dos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Á Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum para o prosseguimento dos trabalhos
e encerra a reunião, convocando os Deputadas para a
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje à
noite, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião. -

ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Gilmar Machado e Ronaldo
Vasconceilos (substituindo este ao Deputado José Bonifácio,
por indicação da Liderança da Maioria), membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o
Deputado Wanderley Ávila. Na ausência do Presidente, o
Deputado João Leite assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, declara aberta a reunião. Após,
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, a Presidência informa que
a reunião se destina a ouvir os seguintes convidados: Sras.
Maria Eliane Novais, Superintendente de Organização do
Atendimento Escolar da Secretaria da Educação, e Anice
Ofélia Faria Boaventura Leite, Delegada Regional de Ensino
de Pirapora; Srs. Orlando dos Reis Duarte, Presidente da
Câmara Municipal de Pirapora. e Mauricio Lima Braga.
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Pirapora, que irão discorrer sobre as dificuldades que
vêm afetando a área da educação no referido município. A
Presidência registra a presença do Vereador Leõnidas
Gregório de Almeida e convida-o, assim como aos
anteriormente citados, a tomar assento â mesa. Informa,
também, que não estão presentes os Srs. Walyd Ramos Abdaila,
Prefeito Municipal de Pirapora; Salvador Tadeu Vieira,
Presidente da Fundação dos Rotarianos de Pirapora, e Carlos
Murilo, Presidente da OAB - seção de Pirapora. Com a
palavra, os expositores fazem explanações sobre o assunto em
pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento, em que pleiteia o encaminhamento de oficio ao
Procurador-Geral de Justiça do Estado, solicitando a
abertura de processo de intervenção no Município de
Pirapora, em consonância com o art. 184, inciso III, c/c o
art. 120, inciso IV, da Constituição do Estado. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - Gilmar Machado - Anderson

Adauto - João Leite.
ATA DA La REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
maio de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho, Sebastião
Helvécio e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo
Coelho, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião
se destina a debater, em audiência pública, o sistema
estadual de geologia e mineração, o papel dos agentes e os
subsídios para a formulação de um sistema gerenciador da
política minerária do Estado e solicita ao Deputado
Sebastião Helvécio que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é Subscrita pelos membros
presentes. A Presidência anuncia a presença dos convidados:
Srs. Umberto Raimundo da Costa, Presidente da Associação
Brasileira de Mineração, e Newton Litwinski, Presidente da
Sociedade Brasileira de Geologia/Núcleo Minas Gerais, e os
convida a tomarem assento à mesa. A Presidência anuncia,
também, a presença do Deputado Bené Guedes, Secretário de
Recursos Minerais, e do Sr. Carlos Alberto Cotta, Presidente
da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, e os
convida a comporem a Mesa dos trabalhos. A Presidência
concede a palavra aos convidados para suas considerações
iniciais. Abertos os debates, fazem uso da palavra os Srs.
Lourival Araújo Andrade, da CNTSM; Ronald Fleischer. da
APROMIN; João Henrique Grossi Sad. da GEOSOL Ltda. ; João
César de Freitas Pinheiro, da CNTSM; Arnaldo Gramani, da
APROMIN; Victor Suckau, da J.P. Engenharia; Evaldo Garzon,
da ASSEMG, e Alex Vinicius Bernardi, geólogo autônomo, que
dirigem perguntas aos convidados, seguindo-se amplo debate,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos e os valiosos subsídios prestados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
realizar-se no dia 29/5/96, às 141h30min, com a finalidade de
debater, em audiência pública, a harmonização da mineração
com o meio ambiente e as condições de vida dos municípios
minerados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de maio de 1996.
Álvaro Antônio, Presidente - Elbe Brandão - Anivaldo

Coelho.
ATA DA 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Alencar da Silveira
Júnior, Luiz Antônio Zanto e José Bonifácio (substituindo os



dois últimos, respectivamente, aos Deputados Glycon Terra
Pinto e Miguel Martini, por indicação das Bancadas do PP e
do PSDB), membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente, Deputado Miguel Martini, o Vice-Presidente,
Deputado Romeu Queiroz, assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, solicita ao Deputado Alencar da
Silveira Júnior que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente procede à redistribuição
dos Projetos de Lei nQs 391/95 (relator: Deputado José
Bonifácio) e 733/96 (relator; Deputado Alencar da Silveira
Júnior) e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n
745/96. Encerrada a la Parte da reunião, passa-se á 2a Fase
da Ordem do Dia. Submetido a discussão e votação, é
rejeitado o parecer Que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 369/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno
(relator: Deputado Geraldo Rezende), e é designado novo
relator o Deputado Alencar da Silveira Júnior. A seguir, é
rejeitado o parecer que conclui pela rejeição do Projeto de
Lei nQ 629/95 no lQ turno (relator: Deputado Geraldo
Rezende), e é designado novo relator o Deputado Clêuber
Carneiro. Continuando, são submetidos a discussão e votação
e aprovados os pareceres que concluem pela aprovação, no 2
turno, dos Projetos de Lei ns 391/95 na forma do vencido no
1Q turno (relator: Deputado José Bonifácio) e 733/96 na
forma do vencido no lQ turno, com as Emendas nps 1 e 2
(relator; Deputado Alencar da Silveira Júnior). Neste
momento, registra-se a presença do Deputado Miguel Martini,
que assume a Presidência dos trabalhos. Logo após, o
Deputado Romeu Queiroz, relator do Projeto de Lei nQ 745/96,
emite parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao
mencionado projeto, mediante o qual conclui pela aprovação
das Emendas nQs 1 e 3, das Emendas nQs 4 e 7 na forma das
subemendas que receberam o nQ 1 e pela rejeição das Emendas
nQs 5 e 6, ficando prejudicada a Emenda nQ 2- Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer por unanimidade.
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, 29 de maio de 1996
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Antônio
Andrade.
ATA DA lOg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Luiz
Antônio Zanto e Jorge Hannas, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Dilzon
Melo, Péricles Ferreira e Antônio Andrade. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Antônio
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Zanto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. À
Presidência comunica aos membros da Comissão o prazo de
recebimento de emendas ao 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- LDO. A seguir, dá ciência
aos membros da Comissão dos projetos que estão em seu poder,
conforme o disposto no art. 122 do Regimento Interno. Ato
continuo, a Presidência passa a ler o relatório da viagem
realizada no dia 20 de maio ao Centro de Referência
Oftalmológica de Iguatama. A seguir, anuncia a presença do
Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, e convida-o
para tomar assento à mesa. A Presidência esclarece que a
reunião tem por finalidade ouvir o Sr. José Maria Borges
sobre os aspectos da gestão financeira e da assistência
médico-odontológica do IPSEMG. Transcorrida a exposição,
participam do debate todos os parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. O expositor se
dispõe a responder os questionamentos das pessoas ligadas ao
Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença do
convidado e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de maio de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo
de Oliveira - Marco Régis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 1995'

* - As tabelas foram publicadas na edição do Diário do
Legislativo de IQ/6/96.

BALANÇO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 1995'

INTRODUCaO
Em face da determinação inserida no art. 90, inciso XII. da

Constituição do Estado, o .Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de Minas Gerais enviou á Assembléia Legislativa a
Prestação de Contas relativa ao exercício de 1995, a qual
foi protocolizada, neste Tribunal, em 16 de fevereiro do ano
em curso, sob o número mencionado em epigrafe.
Objetivando respaldar a emissão do Parecer Prévio sobre as
contas do exercício citado, como definido pelo art. 76.
inciso 1, da Carta Mineira, foi elaborado o"Relatório
Técnico pela 'Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Estado"-
Fundamentou-se o aludido Relatório no exame da composição

do Orçamento Fiscal e de Investimentos, no acompanhamento da
execução orçamentária, por intermédio de balancetes mensais,
nas informações colhidas no Sistema Integrado de



Administração Financeira - SIAFI, bem como na análise do
Balanço Geral do Relatório da Superintendência Central de
Contadoria Geral; dos Demonstrativos Analíticos e nas
informações obtidas junto aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta.
Registrada, nos exercícios de 1993 e 1994, a ausência de
qualquer iniciativa do Executivo Estadual visando a
implementação do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI - peça fundamental no planejamento a longo prazo das
ações econômicas e sociais de Governo. No 2p semestre de
1995, contudo, foi enviado à Assembléia Legislativa o
correspondente Projeto de Lei, em Conjunto com aqueles
concernentes ao Plano Plurianual de Ação Governamental para
o quadriênio 1996-1999 e Lei Orçamentária para 1996.
Afinal, a Lei nQ 12.051, sancionada em 21/12/95, aprova o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, que
somente começará a produzir efeitos a partir do exercício de
1996.
ANTE O EXPOSTO, especifico, em síntese, os itens e subitens

que formam o Relatório Técnico da Comissão;
ORÇAMENTO FISCAL
A Lei nQ 11.803, de 18/1/95, aprovou, para o exercício de
1995, o Orçamento Fiscal e de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado, estimando a receita e fixando a
despesa em R$ 7.499.360.751,00, em conformidade, também, com
o art. 2Q da Lei nQ 11.546, de 27/7/94 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
O Orçamento Fiscal é formado pelos Orçamentos das

Administrações Direta e Indireta, em relação aos quais, para
efeito de consolidação, são excluídas as transferências
entre as Administrações Direta e Indireta, para que não
ocorra duplicidade de valores.
AUTORIZAÇOES ESPECIAIS
Ao Poder Executivo foi concedida a autorização pela Lei de

Meios para proceder às alterações no Orçamento, a saber;
Art. 8 - Abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal
até o limite de 25% de despesa fixada, alterado,
Posteriormente, para 40% em virtude da Lei nQ 11.960, de
27/10/95.
Art. 10 - Suplementar as dotações de pessoal dos Poderes

Executivo. Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas e
do Ministério Público, observado o disposto no art. 299 da
Constituição do Estado (o qual foi o objeto da Emenda
Constitucional nQ 11, de 18/12/93).
Art. 11 - A Lei Orçamentária autoriza o Poder Executivo a
realizar operações de crédito até o limite de
R$903.254.180,00 destinados ao giro da divida mobiliária
vencível em 1995.
Em virtude do art. SQ da Lei ng 11.966, de 01/11/95, o
limite mencionado foi acrescido em R$260.000.000,00.
Essas autorizações legislativas estão respaldadas nas
Resoluções 31 e 32 do Senado Federal, as quais autorizam o
Estado de Minas Gerais a emitir LFT-MG destinadas ao giro de
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1001. da divida mobiliária vencível nos lQ e 2Q semestres de
1995, respectivamente.
PARTE 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Orçamento
E extraída da RECEITA PREVISTA, no valor de
R$6.549.951-199,00 a participação das RECEITAS CORRENTES
igual a 75,37%, a das RECEITAS DE CAPITAL igual a 24,63%.
Em contrapartida, na DESPESA FIXADA, de montante igual, a
participação das DESPESAS CORRENTES correspondeu a 68,68%,

 

das DESPESAS DE CAPITAL em 30,17% e da RESERVA DE
CONTINGÊNCIA, o equivalente a 1,15%.
O valor de crédito inicial, a ser considerado para fins de
análise da execução-orçamentária, passa a ser igual a
R$6.551.744.920,00, considerando-se a inexistência de
expurgos de importâncias transferidas entre as
Administrações Direta e Indireta, quando da elaboração do
Orçamento.
Em decorrência dos créditos adicionais, autorizados durante

o exercício, o orçamento foi alterado em 52,91%, totalizando
Rs10.018.745.571,01, a demonstrar a grande utilização desses
créditos, modificando, sobremaneira, o orçamento inicial.
2 - Execução Orçamentária
No final do exercido de 1995, o desempenho da RECEITA
arrecadada atingiu o montante de R$8.038.583.747,49,
enquanto a DESPESA somou a quantia de R$9.472.029.676,70,
resultando em um "deficit de R$1.433.445.929,21.
2.1 - Receita
A Receita da Administração Direta, inicialmente, estimada
em R$ 6.551.744.920,00, alcançou uma arrecadação final de
R$8.038.583.747,49.
É de se registrar, por oportuno, que a Receita apresentou
uma variação positiva no valor de R$1.486838.827,49 em
relação a sua previsão, correspondente a 22,69%.
Quando da previsão das Receitas Correntes e de Capital,
estas representariam. respectivamente, 75,37% e 24,63% da
Receita Total- Na arrecadação, as Receitas Correntes,
passaram, efetivamente, a representar 81,76% e as de capital
18,24% do total arrecadado.
A Receita arrecadada, no ano de 1995, apresentou
crescimento real da ordem de 44,76%, por intermédio da
comparação entre o crescimento nominal apurado da ordem de
66,15%, em relação à inflação do período (jan a dez/95)
igual a 14,78%.
Contribuíram, especialmente, para o crescimento real
verificado, as "Receitas de Capital", em especial a de
"Alienação de Bens Móveis - Títulos Imobiliários", no valor
de R$250 milhões-
Ressalte-se, entretanto, que as Operações de Crédito
Internas de Títulos apresentaram arrecadação expressiva,
porém não constituem ingresso de recursos financeiros nos
cofres públicos mas, sim, a contrapartida de obrigações com
amortização, juros e encargos da divida pública estadual.
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A arrecadação do ICMS, com participação significativa no
cômputo geral da Receita, apresentou crescimento real, em
relação ao exercício de 1994, da ordem de 21,74%.
2.1.1 - Receitas Correntes
As Receitas Correntes, somando R$6.572.565.938,21,

corresponderam a 81,76% da arrecadação total.
a) Receita Tributária
A Receita Tributária arrecadada no exercido atingiu o
montante de R$4.823.513.188,70, representando 73,39% da
Receita Corrente e 60% da Receita Total.
O ICMS destacou-se, mais uma vez, como a principal fonte de
Receita do Estado, apresentando uma arrecadação de
R$4.578.708.994,35, equivalendo a 94,92% da Receita
Tributária e a 56,96% da Receita Arrecadada.
Vale observar que, de conformidade com o Relatório do
Contador-Geral do Estado, a arrecadação do ICMS apresentou,
em relação ao exercício de 1994, crescimento real de 21.74%.
b) Transferências Correntes
A segunda maior participação, nas Receitas Correntes, coube

às Transferências Correntes, com 18.77% do total da Receita
Arrecadada.
o destaque das Transferências Correntes são as
Transferências Intergovernamentais, q ue se referem aos
recursos transferidos pela União, onde se incluem o Imposto
sobre a Renda retido na Fonte, o I.P.I. , o FPE. • etc
2.1.2 - Receitas de Capital
As Receitas de Capital, que alcançaram, em sua realização,
o montante de R$1.466.017,809,28, representaram 18,24% da
arrecadação total, com relevância para as Operações de
Crédito, cujo valor foi de R$1.187.872.809,11, igual a
14,78% da soma da receita arrecadada.
a) Operações de Crédito
A emissão de Letras e outros Títulos do Tesouro Estadual
significou 95,03% da soma das Operações de Crédito.
Deta 1 hamento
Os recursos oriundos das Operações Internas equivaleram a

96,73% e das Operações Externas a 3.27% e cujo fluxo advém
dos financiamentos ou empréstimos decorrentes da celebração
de contratos, emissão ou aceite de títulos compromissados
para resgates em exercícios futuros.
b) Alienação de Bens
Proveniente da venda de bens móveis e imóveis, este item se
mostrou, também,. significativo na composição da receita,
atingindo, ao final do exercido, R$250314.760,31.
Participando da receita prevista com apenas 0,01%, registrou
o percentual de 3,11% do total arrecadado.
A Lei nQ 11.968, de lQ111195, autorizou o Poder Executivo a
alienar ações de propriedade do Estado que integram o
Capital Social da CEMIG - Companhia Energética de Minas
Gerais e do BEMGE - Banco do Estado de Minas Gerais 5/A.
Convém ressaltar que a alienação desses títulos mobiliários
exclui as ações que asseguram ao Estado a participação
majoritária no capital votante daquelas entidades.
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Os recursos obtidos com a venda das ações destinam-se ao
pagamento da divida pública e à execução de programas
sociais previstas no P.P.A.G. - Plano Plurianual de Ação
Governamental.
c) Transferências de Capital
As Transferências de Capital se subdividem em dois grandes
grupos - as Transferências Intragovernamentais, que são
feitas no âmbito da mesma esfera de governo, e as
Intergovernamentais, feitas entre esferas diferentes de
governo.
Estes recursos somaram R$21.612.065,44, constituindo a
segunda fonte de recursos na categoria econômica das
Receitas de Capital
2.2 - Despesa
Fixada em R$6.551.744.920,00, atingiu uma autorização final

de R$10.018.745.571,01 e sua realização somou
R$9.472.029.676,70.
A posição das Despesas Correntes e de Capital encontra-se
especificada no Quadro de fls. 19, traduzindo uma variação
nominal dos totais da Despesa Autorizada em relação à
Realizada equivalente a 5,45%, representando disponibilidade
de créditos autorizados.
2.2.1 - Despesas Correntes
A participação dessas despesas, no montante das Despesas
Realizadas, foi de 81,49%, correspondendo a R$
7.718.455.660,81.
Compondo o grupo das Despesas Correntes, a maior
representatividade se registrou nas Transferências
Correntes, somando R$ 3.963.183.757,14, representando 51,35%
daquele grupo e 41,84% do total das Despesas Realizadas-
Salienta-se, ainda, a participação das despesas com
Encargos da Divida Interna e Externa, somando R$ 500
milhões, correspondentes a 6,48% das Despesas Correntes e
5,28% das Despesas Realizadas.
a) Despesas de Custeio
As Despesas de Custeio representam 48,65% do total das
Despesas Correntes. Compõem-se das despesas com 'Pessoal",
"Material de Consumo", "Serviços de Terceiros e Encargos" e
"Diversas Despesas de Custeio". Os maiores gastos realizados
foram a título de "Pessoal', que, oportunamente, será objeto
de "Destaque" neste Relatório, e "Serviço de Terceiros
e Encargos" com enfoque especial para "Outros Serviços e
Encargos" em virtude da representatividade do valor gasto, a
tal título.
Outros Serviços e Encargos
A Despesa com "Outros Serviços e Encargos", cujo montante
foi de R$ 816.541.190,22, representando 10.58% das Despesas
Correntes e 8,62% da despesa total foi discriminada por
órgãos em consonância com o Quadro de fls. 23/4 do Relatório
Técnico.
b) Transferências Correntes
No rol dessas Transferências, o destaque ficou para as
Intergovernamentais, somando R$1.505.406.006,45 e as
Transferências a Pessoas, no volume de R$ 1.255.502.238,40,
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correspondendo a 19,51% e 16,27%, respectivamente, das
Despesas Correntes.
2.2.2 - Despesas de Capital
No exercido de 1995, somaram R$1.753.574.015,89,

correspondendo a 18,51% das Despesas Realizadas.
As Despesas de Capital são compostas pelos Investimentos
que registraram R$127.499.555,61, e cuja participação
corresponde a 7,27%; as Inversões Financeiras iguais a
R$26.928.863,10 e as Transferências de Capital, as quais
totalizaram R$1.599.245.597,18, com a participação de 1,53%
e 91,20%, respectivamente.
2.2.3 - Transferências Efetuadas pela Administração Direta
As transferências efetuadas pela Administração Direta
perfizeram um montante de R$2.629.290.514,51, compondo-se
de: Transferências Intragovernamentais, no valor de
R$872.884.851,52; Transferências Intergovernamentais, na
importância de R$1.583.879.469,27 e Transferências a
Instituições Privadas, equivalentes a R$172.526.193,72.
Nos Quadros de fls. 27/9 do Relatório Técnico, foi apontada

a composição das aludidas Transferências por ôrgãos.
2.2.4 - Despesa Autorizada e Realizada por Poderes e Órgãos
O comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada, nas
unidades dos Poderes do Estado, evidencia, em sua
totalidade, o excedente de créditos autorizados, como
demonstrado nos Quadros de fls. 30/31 do Relatório Técnico.
2.2.5 - Despesas por Funções
As despesas por funções evidenciam as ações de Governo,

visando ao desenvolvimento econômico e social
As funções governamentais que mais se destacaram no
exercício de 1995, em relação ao montante da despesa
realizada, foram: Administração e Planejamento; Educação e
Cultura, Desenvolvimento Regional; Assistência,
Previdência, Saúde e Saneamento, cujos recursos absorvidos
representaram 77.14% das despesas realizadas pelo Estado.
O programa "Administração Financeira' absorveu 88,95% dos
recursos da Função de Administração e Planejamento, sendo
que nele estão computados os pagamentos referentes às
dividas interna e externa.
A Função "Educação e Cultura", abrangendo os diversos
programas realizados, apresentou uma participação da ordem
de 17,98% da despesa total da Administração Direta,
sobressaindo o Ensino Fundamental, mediante a utilização de
63,23% dos recursos.
No tocante à Função Desenvolvimento Regional, evidencia-se

o Programa a Cargo do Estado e Municípios, para o qual foram
destinados 96,84% dos recursos constituídos pelas
Transferências do Estado para os Municipios.
Em outro diapasão, a menor participação foi a do Programa

de Desenvolvimento das Microrregiões, de apenas 0,32% na
Função.
O programa Previdência, responsável por 95,59% dos recursos
utilizados, na Função de Assistência e Previdência, foi
sustentado exclusivamente por Encargos Gerais/Encargos
Diversos.
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Por sua vez, o Programa Saúde absorveu 83,35% da Função
Saúde e Saneamento.
2.2.6 - Despesa por Programas
Durante o exercido de 1995, os Programas que tiveram

participação mais expressiva, em termos percentuais, perante
o total da des pesa realizada, foram; - "Administração
Financeira" (20,49%); "Programa a Cargo do Estado e
Municípios" (14.04%); "Administração" (12,20%); "Ensino
Fundamental" (11,37%) e "Previdência" (11,36%).
2.3 - Destaques
2.3.1 - Aplicação em Investimentos, Inversões Financeiras e
Transferências de Capital
As diversas aplicações das Despesas de Capital foram no
montante de R$1.753.574.015,89 correspondendo 05
Investimentos a R$127.499.555,61; as Inversões Financeiras,
a R$26.828.863,10 e as Transferências de Capital, a
R$1.599.245.597,18.
2.3.2 - Publicidade
Os valores despendidos com "Publicidade" totalizam
R$39.089.562,38 dos quais R$34.842.165,97 (89,13% do
somatório dos gastos) foram realizados pela Secretaria de
Estado da Comunicação Social, seguida pela Assembléia
Legislativa, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde e
Secretaria do Trabalho e Ação Social,
2.3.3 - Despesa com Pessoal
Para o exercício de 1995, a Despesa com Pessoal realizada
pelo Estado, chegou ao valor de R$4.629.981.051,72,
contribuindo a Administração Direta, deduzidas as
transferências para Administração Indireta, com
R$3.982.928.468,65 e esta última com R$647.052.583,07.
o montante de R$334.227.766,55 relacionado na natureza de
despesa 3211 - Transferências Operacionais, refere-se às
transferências do Estado para a Administração Indireta para
fazer face ás despesas com Pessoal
Conclui-se, portanto, que a participação da Despesa com
Pessoal representou, em relação ao valor das Receitas
Correntes (liquido) do exercício. 78.58%, demonstrando o
Quadro de fls. 48/9 do Relatório Técnico o montante da
despesa com pessoal por órgão e a participação percentual
consect ária.
Verifica-se, portanto, que o percentual apurado não atendeu
ao limite de 65,00% estabelecido pelo art. 38 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da República.
2.3.4 - Subvenções Sociais
Os órgãos do Estado que mais despenderam com subvenções
sociais foram a Secretaria da Educação, com 75,63% e a
Secretaria da Saúde, com 11,07%.
2.3.5 - Obrigações Liquidadas a Pagar
De conformidade com os Balanços Financeiro e Patrimonial,
bem como as Demonstrações das Variações Patrimoniais, o
saldo das Obrigações Liquidadas a Pagar, em 31/12/95,
equivaleu a R$669.870.167,53.
Os órgãos que apresentaram os maiores valores em Obrigações
Liquidadas a Pagar, no término do exercício, foram; - a
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Secretaria de Estado da Fazenda, R$352.662021,27; a Policia
Militar, R$115.495.205,10 e a Secretaria de Estado da
Educação, R$50.233.609,55.
Obs. : No demonstrativo de fls. 21 e 22 do Balanço Geral dc
Estado, o valor referente à Secretaria da Fazenda deve ser
alterado para R$352.662.021,27, conforme apontado nc
balancete do respectivo órgão.•
Feita a devida correção, o somatório da coluna "Saldo", eir

31.12.95, estará correto.
2.3.6 - Restos a Pagar

 

o saldo inscrito em "Restos a Pagar do exercício ora
examinado correspondeu a R$491.712.326,75.
Os maiores valores inscritos em Restos a Pagar foram da
Secretaria de Estado da Fazenda, R$138.521.716,00; da
Secretaria de Estado da Educação, R$112.292.178,73; e da
Secretaria de Estado da Saúde. R$110.457.203,78.
2.3.7 - Créditos Adicionais
As modificações da programação inicial da despesa,
procedidas por meio da adoção dos créditos adicionais,
alcançaram autorização final da ordem de
R$10.018.745.571,01.
Controle de limite orçamentário
Uma vez estabelecido no art. 8Q da Lei Orçamentária o
limite para suplementações ao Orçamento Fiscal de 25% da
despesa fixada, verificou-se que, no decorrer do exercício
de 1995, houve autorização legislativa para elevação do
referido limite de 25% para 40%, com fundamento na Lei flQ
11.960, de 27/10/95.
Para efeito de controle do limite orçamentário, esta

elevação correspondeu a R$1.124.904.112,55. Não obstante
tantas alterações orçamentárias, houve um saldo de crédito
autorizado de R$546.715.894,31 correspondente a 5,46% do
total autorizado.
Créditos suplementares
O demonstrativo de fls. 55/6 nos permite identificar as

alterações ocorridas na programação inicial da Administração
Direta, por conta de créditos adicionais abertos durante o
exercício de 1995.
Os órgãos, cujos orçamentos iniciais foram objeto de maior
suplementação de créditos são os seguintes: Secretaria de
Estado da Fazenda - Encargos Diversos (1.578.639.521,77);
Secretaria da Educação (976.641.208,75); Secretaria de
Estado da Saúde (444.520.566,34); Policia Militar
(205.513.708,01); Secretaria da Fazenda - Transferência das
Autarquias e Fundações (205.392.774,35) e Tribunal de
Justiça (192.921.341,66).
Os créditos especiais abertos no período referem-se à
Secretaria da Criança e do Adolescente, no total de R$
4.562.932.00; à Secretaria do Meio Ambiente e
Desenvolvimento, no importe de 145.415,00 e EGE/Secretaria
da Fazenda, equivalente a R$1.300.063,00.
Total de Créditos Espetiais
E de mister ressalvar que o Crédito Especial aberto pelo
Decreto nQ 37.535, de 21/11/95, no valor de R$48.148,00, à
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Secretaria de Estada da Criança e do Adolescente, não foi
considerado como tal, no Balança Geral do Estado, e, sim,
como crédito suplementar.
2.3.8 - FAPEMIG
Inserido o programa "Ciência e Tecnologia" entre as

prioridades do Governo, com base no art. 9Q, inciso IV, da
Lei nQ 11.546. de 27/07/94, c/c o art. 30, alínea "c",
merece relevo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG, vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, entidade sem fins lucrativos, a qual
propugna pelo fomento e apoio do desenvolvimento cientifico
e tecnológico do Estado, em face do preceituado no art. 212
da Carta mineira.
Com efeito, a redação do mencionado artigo foi alterada,
por intermédio da Emenda Constitucional de np 17, publicada
em 21 de dezembro de 1995, que definiu um percentual mínimo
de 1% (um por cento) da Receita Orçamentária Corrente
Ordinária do Estado a ser aplicado, obrigatoriamente, no
amparo e fomento à pesquisa; e incluiu o art. 92 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo os
critérios de integralização do percentual fixado.
Por esse dispositivo constitucional, ficou definido, ainda,
que o repasse deverá se efetivar em parcelas mensais
equivalentes a 1/12 (um doze avos), no mesmo exercício, a
ser integralizado da seguinte forma: 0,5% (cinco décimos por
cento) no exercício de 1995. 0,7% (sete décimos por cento)
em 1996; 0,8% (oito décimos por cento) em 1997, e 1% (um por
cento) em 1998.
Observa-se que, com a nova redação dada pela Emenda n
17/95, não mais prevalece o critério de destinação de, pelo
menos, 2/3 dos recursos da Receita Orçamentária corrente do
Estado a Entidades Estaduais de Pesquisa, mas impõe que os
recursos a serem repassados pela FAPEMIG devam ajustar-se às
diretrizes do CONECIT e aos princípios do PMDI e PPAC-.
Entende-se por Receita Orçamentária Corrente Ordinária os
recursos provenientes do Tesouro, de livre aplicação,
excluídos os recursos vinculados.
De acordo com o Orçamento para 1995, o Estado deveria
repassar à FAPEMIG o montante de R$103 milhões, contudo, em
virtude da alteração constitucional em tela, foram,
efetivamente, repassados recursos da ordem de
R$22.556.617,00, de acordo com o Balanço Geral do Estado.
Considerando a nova determinação constitucional, que
reduziu o percentual para 0,5% (cinco décimos) da Receita
Orçamentária Corrente Ordinária, e tendo em vista o
demonstrativo constante do Balanço, constata-se que o Estado
repassou, orçamentariamente, créditos equivalentes ao
percentual ali definido.
a) Análise da Execução Orçamentária e Financeira da FAPEMIG
Receita
Embasado no Relatório fornecido pela FAPEMIG, o Tesouro
Estadual transferiu, no exercício de 1995, recursos
financeiros, no total de R$17.708.177,60 para cobertura dos
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gastos com pessoal, custeio, fomento e apoio às atividades-
fim.
Despesa
A Despesa Orçamentária atingiu R$21.615.863,00. Neste
montante, foram computados todos os empenhos emitidos para
cobertura dos compromissos não quitados, até a data limite
do encerramento do exercício de 1995.
Confrontando os valores repassados pela Secretaria de
Estado da Fazenda, no importe de R$22.443.540,76, com os
valores dos recursos recebidos pela FÂPEMIG, no total de
R517.708.177,60, foi apurada a existência de um saldo de
recursos financeiros no valor de R$4.735.363,16, a ser
transferido pelo Tesouro à entidade.
b) Atividades Desenvolvidas pela FAPEMIG
E constatado que 90,7% dos recursos transferidos à FAPEMIG
foram aplicados em atividades finalisticas e 9,3%
corresponderam às despesas com a manutenção da entidade.
Para realização de sua missão institucional e, visando
atender a uma grande demanda, a FAPEMIG financiou os
projetos de pesquisa de 378 áreas no exercício de 1995, cujo
valor alcançou R$6.853.526,00, correspondendo 273 projetos a
entidades não estaduais, no total de R$3.648.796,00, e .10
Projetos destinados a entidades estaduais, no importe de
R$3.204.731,00.
As áreas contempladas, que mais se destacaram foram as de

Ciências Agrárias e ciências Biológicas e da Saúde. Observa-
se, ainda, que foram concedidas 1.017 bolsas de estudos,
sendo 762 destinadas a Instituições não Estaduais e 255 a
Instituições Estaduais.
No que tange às Entidades Estaduais, que utilizaram do

repasse de recursos pela FAPEMIG, merecem realce a Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais, o CETEC, com R$
1.711.795,00; a EPAMIG, com R$ 1.409.462,80 e a FUNEO, com
R$ 660.583,22. Entre as Entidades não Estaduais destacaram-
se: A UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais com
R$3.625.128,84, a UFv - Universidade Federal de Viçosa com
R$900.048,20 e a UFU - Universidade Federal de Uberlândia
com R$ 418.927.88.
2.3.9 - Aplicação em Programas de Saúde x Investimentos em
Transporte e Sistema Viário
As aplicações, em Programa de Saúde, somaram
R$954.637.937.34, enquanto os Investimentos em Transporte e
sistema viário totalizaram R$270.878.983,58, significando
que, percentualmente, os recursos para os Programas de
Saúde superaram 252,42% àqueles destinados a Investimentos
em Transporte e Sistema Viário.
Face ao exposto, verifica-se que, no exercício em

referência, obedeceu-se ao determinado no art. 158,
Parágrafo único, da Constituição Estadual.
2.3.10 - Aplicação de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Em consonância com o demonstrativo de composição
orçamentária, do exercício de 1995, a Receita estimada
liquida correspondeu a R$3.297.677.810,00 e a Despesa com a
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi fixada em
R$940.394.436,00, o que equivale a 28,51%.
As despesas realizadas no exercício de 1995 com a
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino atingiram o montante
de R$1.958.772.744,32, distribuídas de acordo com o Quadro
Demonstrativo de fl. 71 do Relatório Técnico.
Ressalte-se que o cálculo do limite constitucional é
processado, com base nos recursos ordinários livres, ou
seja, os relativos aos impostos e transferências das cotas-
parte da União, após deduzidas as cotas-parte dos
Municípios, bem como das transferências com vínculos
especificos, levando-se em conta os valores reais na data de
sua arrecadação.
Depreende-se do mencionado Quadro Demonstrativo que, para
uma receita liquida de impostos, no montante de
R$4.308.710.162,43, o valor de R$1.958.772.744,32 destinado
às despesas com o ensino representa 45,46%, percentual acima
do limite previsto constitucionalmente.
Considerando os exercícios de 1993 e 1994, com uma despesa

equivalente a 35,35% e 33,96%, respectivamente, as despesas
realizadas em 1995, no percentual de 45,46%, evidenciam um
incremento positivo.
O demonstrativo de fl. 72 denota a participação dos órgãos
vinculados ao Sistema Estadual de Educação, incluindo os
Inativos do Magistério, no montante da despesa realizada com
a manutenção do ensino, à conta dos recursos ordinários
livres.
Observa-se, também, que se fosse excluída a parcela de
despesas com os Inativos, o valor aplicado na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino seria da ordem de
R$1.490.626.069,00, que corresponde a 34,60% do total da
Receita Ordinária.
Despesas Realizadas na Função "Educação e Cultura"
No que diz respeito aos "Programas Típicos", os Programas
da Criança de '0 a 6 anos", Ensino Fundamental, Ensino
Médio, Ensino Superior, Ensino Supletivo, Educação Física e
Desportos, Assistência a Educandos, Cultura e Educação
Especial correspondem, conjuntamente, a 77,94% do total
despendido na Função. O Programa 'cultura" teve uma
participação de 0,62%.
Dentre os Programas especificados, na Função de Educação,
destaca-se o Ensino Fundamental com a participação
percentual de 63,23 e o do Ensino Médio com 11,05.
Programas Atípicos
Em relação aos Programas "atípicos", destacam-se os de
"Administração" e "Administração Financeira" com uma
participação de 17,69% e 3,94%, respectivamente.
Considerando os dados apontados nos demonstrativos físicos,

os valores evidenciados nos demonstrativos orçamentário e
financeiro, as participações percentuais nos diversos
programas que compõem a Função "Educação e Cultura',
constata-se o notório esforço do Governo Estadual em
priorizar o "Ensino Fundamental", visando dar cumprimento à
determinação constitucional.
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2.4 - Criação e Reestruturação de Órgãos da Administração
Direta
A Lei 11.819, de 31/03/95, cria a Secretaria de Estado da
Criança e do Adolescente, reestruturando a Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo,
A Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente tem como
escopo a coordenação e execução das ações do Governo
destinadas a cumprir e fazer cumprir as disposições legais,
referentes aos direitos da população infanto-juvenil.
Com base no art. 13, da Lei 11.819, foram transferidos,
para essa Secretaria, os recursos orçamentários, os
contratos, os convênios, os acordos e outras modalidades de
ajustes celebrados pela Secretaria do Trabalho e Ação Social
e pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, em razão da
extinção de unidades, determinada pela mencionada Lei.
O art. 14 e fl estabelece a absorção das atividades da
FEBEM pela Secretaria da Criança e do Adolescente, ficando
autorizada sua extinção, após a transferência definitiva de
suas atribuições para aquela Pasta. Para tanto, até a
ocorrência da absorção, em 31/12/95, foram garantidos à
FEBEM os recursos orçamentários e financeiros necessários à
manutenção de suas atividades.
Por intermédio da Lei 11.903, de 06/09/95, foi criada a

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
que tem como finalidade propor e executar a política do
Estado, relativa a atividades de gestão ambiental para o
desenvolvimento sustentável.
o art. SQ da aludida Lei determinou que a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente passasse a
denominar-se Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. A
reorganização dessa Secretaria, bem como de outros Órgãos e
Entidades da Administração Indireta, por torça do disposto
no art. 9Q da Lei 11.903, ainda se encontra em fase de
elaboração.
2.5 - Despesas Pendentes de Regularização
Administração Direta
Comparando o montante da Despesa Empenhada com o montante
da Despesa Orçamentária verifica-se uma diferença de R$
135,90.
A Despesa Orçamentária abrange todas as despesas
empenhadas, em fase de liqüidação, pagas ou inscritas em
Restos a Pagar no encerramento do exercício, e a qual
pressupõe a existência de prévio empenho. Os totais da
Despesa Empenhada e da Despesa Orçamentária, portanto,
deveriam ser coincidentes.
A diferença de R$135,90, relativa à ocorrência de Despesa

Orçamentária acima do montante empenhado, foi verificada na
Policia Militar e na Secretaria da Fazenda, em desacordo
com o art. 60, da Lei nQ 4.320/64, já que foram realizadas
despesas sem e mpenho prévio.
2.6 - Análise dos Balanços
De acordo com o art. 101, da Lei nQ 4.320/64, os resultados

gerais do exercício serão demonstrados nos Balanços



19

 1
Financeiro, Orçamentário e Patrimonial e na Demonstração das
Variações Patrimoniais.
Balanço Orçamentá r io (art. 102, Lei flQ 4.320/64)
A previsão orçamentária da receita no total de
R$6.551.744.920,00, comparado á fixação das despesas, no
valor de R$10.018.745.571,01 apresentou uma diferença no
valor de R$3.467.000.651,01, que se refere aos créditos
adicionais abertos no exercício.
E de se ressaltar que o montante de créditos adicionais
refere-se, exatamente, ao"deficit" de planejamento
correspondente a 34,61% do total da receita prevista.
A execução da receita, no valor de R$8.038.583.747.49,
comparada á realização da despesa no valor de
R$9.472.029.676,70, apresentou uma diferença no valor de
R$1.433445929,21, que se refere ao deficit" originário da
receita arrecadada a menor, em 15,13%, do que a despesa do
exercício.
Na receita, pode-se observar uma diferença entre a

execução, no valor de R$8.038.583.747,49 e a previsão, de
R$6.551.744.920,00, equivalente a R$1.486.838.827,47. que
corresponde ao excesso de arrecadação verificado no
exercicio, constituindo fonte potencial de suplementação de
créditos.
Na despesa, nota-se que a execução foi igual a
R$9.472.029.676,70 e a fixação, a R$10.018745.571,01,
apontando-se a diferença de R$546715.894,31, que representa
economia orçamentária, uma vez que foram utilizados menos
créditos em relação aos autorizados-
Conciliando-se o excesso de arrecadação da Receita á
economia orçamentária da Despesa, o volume de recursos ainda
não foi suficiente para cobrir os gastos efetuados no
exercício:
Demonstrativo
Arrecadação a maior R$1.486.838.827,47
Saldosde Créditos
não utilizados R$546715.894,00
Créditos Adicionais (R$3.467.000.651.00)
Resultado Orçamentário
(Déficit) R$1.433.445.929,23
Concluindo, o resultado da execução orçamentária foi
determinado por um deficit", da ordem de R$
1.433.445.929,23, significando gastos superiores á receita
arrecadada. Assim sendo, o Estado deveria ter arrecadado
17,83% além do que foi efetivado, ou conter suas despesas em
15,13% para atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.
Balanço Financeiro (art. 103, Lei no 4.320/64)
Comparando-se o total das receitas R$31.557.083.917.78 com
o total das despesas R$31.605.781.218,33 é constatada uma
diferença no valor de R$48.697.300,55, que se refere ao
"deficit" financeiro do exercício.
Este resultado pode ser conferido, verificando o saldo de
disponibilidades, que passa para o exercício seguinte,
R$152.195.581,84 e o saldo do exercício anterior
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R$200.892.882,39 que apresenta um resultado financeiro
negativo, da ordem de R$48.697.300,57.
O saldo inicial de disponibilidades representa 1,02% do
total da receita e o saldo transferido para o exercício
seguinte, apenas 0,78% desse total.
Cabe esclarecer que a Receita de Capital proveniente de
operações de créditos não constituiu ingresso de recursos
financeiros, mas simples contrapartida de despesas com a
rolagem da divida fundada interna.
Ressalte-se, também, que, em conformidade com o art. 35 da

Lei 4.320/64, que dispõe sobre o regime contábil, a despesa
deve ser encerrada pelo valor empenhado e não pelo fator
efetivamente pago, sendo que o resíduo deve ser inscrito
como "Restos a Pagar" do exercício.
Assim sendo, orçamentariamente, a despesa realizada do

exercício de 1995 é de R$9.472.029.676,70
Ocorrendo resíduos do exercício, que correspondam a Restos a
Pagar, esse valor deve figurar como receita extra~
orçamentária para que haja equilíbrio financeiro, uma vez
que a des5esa orçamentária deve ser considerada pelo valor
empenhado.
Observa-se que a receita orçamentária representa 41,40% do
total das receitas, enquanto a despesa orçamentária
corresponde a 48,65% do montante das despesas.
Por meio do confronto das operações no movimento extra-

orçamentário, verifica-se a seguinte situação:
Receita
Extra-Orçamentária: 11.379.061.160,41 Despesa
Extra-Orçamentária: (9.914.389.834,55)
Diferença 1.464.671.325,86
Dos montantes considerados como receita e despesa extra-

orçamentárias, destacam-se os Restos a Pagar e as Obrigações
Liquidadas a Pagar.
Restos a Pagar
O valor registrado no Balanço Financeiro, no importe de
R$520438.092,69, equivale aos créditos do exercício e não
ao valor efetivamente inscrito, em face da ocorrência de
cancelamentos e restabelecimentos.
Conforme Balanço Patrimonial, o valor inscrito em Restos a
Pagar é da ordem de R$491.712.326,75.
Obrigações Liquidadas a Pagar
Com a implantação do SIAFI, foi introduzida a conta
"Obrigações Liquidadas a Pagar".
Teoricamente, esta conta deveria registrar as despesas
orçamentárias que atingiram o estágio de liquidação, ou
seja, os compromissos reconhecidos, posto que possui a mesma
característica dos Restos a Pagar processados.
Ocorre que, consoante "Manual do SIAFI", a função desta
conta abrange as obrigações de pagamento, resultantes da
execução orçamentária, como também das de natureza extra-
orçamentária, compreendendo, pois, o registro de todas
exigibilidades imediatas.
Em sendo assim, não há, no Balanço, elementos que permitam

analisar, separadamente, as despesas registradas em
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Obrigações Liquidadas a Pagar, provenientes da execução
orçamentária em relação às obrigações extra-orçamentárias,
principalmente, porque essa conta é evidenciada
sinteticamente. Via de conseqüência, o confronto das
despesas orçamentárias efetivadas com os saldos inscritos em
Obrigações Liquidadas a Pagar, a esse titulo, e em Restos a
Pagar fica prejudicado
Cumpre esclarecer que o saldo registrado no Balanço
Patrimonial confere com o movimento realizado no exercício,
de acordo com os valores indicados no Balanço Financeiro.
A movimentação financeira extra-orçamentária do exercício
se destaca com uma receita equivalente a 58,60% do total das
receitas, e a despesa com 51,34% do total das despesas.
Contas de Interferência
Analisando as operações referentes às contas de
Interferência, verifica-se a seguinte situação:
Receita R$12.139.439.009,88
Despesa (R$12.219.361.707,08)
Diferença a menor (-)R$79.922.697,20
Esta diferença pode ser explicada, frente à ocorrência de
registros de desãgios de títulos, no valor de R$
64.720.512,42, corro também de diferença decorrente de
despesas com movimentações financeiras diversas, a maior do
que a receita registrada a esse titulo, (22.247.746,81 -
37449.931,60 = - 15.202.184,79). Valor que, somado ao
deságio, é igual a R$79.922.697,20.
Balanço Patrimontal
O resultado econômico do Balanço Patrimonial, ao final do

exercício, evidencia um 'Passivo a Descoberto" acumulado da
ordem de R$7.058.331.224,04.
O resultado patrimonial do exercício, conforme apurado na
Demonstração das Variações Patrimoniais
Considerando que o valor registrado, no Balanço do
exercício de 1994, é de R$6.750.533.086,91, pode-se
verificar que o valor registrado no Balanço, em exame,
confere.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro pode ser assim demonstrado:

Ativo Financeiro 2.527.431.540,50
Passivo Financeiro (1.971.578592.84)
Resultado 555.852.947,66
Os valores demonstrados indicam um " superavit " financeiro
da ordem R$ 555852.947,66 Todavia as disponibilidades, com
R$ 79,700 milhões, representam 0,68% do total do ativo;
valor esse insuficiente para acobertar as exigibilidades
(compromissos a curto prazo) que representam 16,78%
O ativo financeiro representa 21,52% do total dos valores
ativos. O passivo financeiro equivale a 16,78% das
obrigações totais, representado, quase em sua totalidade,
pelo seu Exigivel.
A análise, a nível de grupos de contas, englobando o Ativo
Financeiro, o Ativo Permanente, o Ativo Compensado, o
Passivo Financeiro, o Passivo Permanente (Dívidas Fundadas
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interna e externa) e o Passivo Compensado, está demonstrada
pelos Quadros de fls. 93/7 e 99 do Relatório Técnico.
No Grupo "Passivo Financeiro', o valor de R$26.090,49,
pertencente à conta 'Reclamações em Liquidação", referente à
"Despesa Realizada Além do Crédito" do exercício de 1990,
está pendente de regularização pela Assembléia.
O Passivo Permanente compreende as Dividas Fundadas e
outras que dependam de autorização legislativa para
amortização ou resgate, alcançando a soma de R$
9.775-501.283,15.
Comparando os dados no Demonstrativo extraído do Relatório

do Contador-Geral, às fls. XXI, com os valores consignados
nos demais demonstrativos que compõem os autos, verifica-se
o abaixo especificado:
1 - Os valores das inscrições em Operações de Créditos,
R$1.149.061.759,22, bem como da Correção Monetária,
R$2.823.684.600,18, divergem dos valores consignados no
Comparativo da Receita e no Demonstrativo das Variações
Patrimoniais que evidenciam, respectivamente, Operações de
Créditos no valor de R$1.149.000.881,39 e de Correção
Monetária de R$2.827457.666,78
2 - A amortização da divida fundada interna foi evidenciada,
no Relatório, no valor de R$1.069.058.860,91, enquanto no
Demonstrativo da Despesa Orçamentária, o valor é de
R$1.069.138.944,01.
Esclarece, entretanto, a Contadoria Geral que os valores

apresentados, no seu próprio Relatório, englobam todas as
operações realizadas, que são feitas no Tesouro, para efeito
de Controle.
Registre-se, também, a ocorrência de valores demonstrados
no Relatório como "Acerto de saldo extra-orçamentário',
sendo inscrições no valor de R$602.198.290,92 e baixas no
valor de RS607.768.133,83, não constando do Balanço
elementos identificadores da natureza dessa movimentação.
Tecnicamente, a movimentação extra-orçamentária não poderia
figurar na composição da Divida Fundada, uma vez que os
valores extra-orçamentários compõem a Divida Flutuante
Todavia as informações prestadas pela Contadoria esclarecem

que esses valores se referem à negociação do Governo do
Estado com o Governo Federal, por meio do Tesouro Estadual.
Por essa transação, o Governo do Estado transfere a
responsabilidade de parte da sua divida com a união para a
CEMIG, ou seja, não há repercussão financeira: O Estado
passa a ser devedor da CEMIG
Assim, orçamentária e financeiramente, não há mutação, por
isso foi evidenciado como movimentação escritura] e extra-
orçamentária.
A composição da Divida Pública, em 31/12/95, pode ser
resumida da seguinte forma:
Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Art. 104, Lei np
4.320/64)
Esta demonstração apura o resultado patrimonial do período,

quer ele seja positivo, negativo ou nulo. Senão, vejamos:
Variações Ativas 25390.976.658,02
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Variações Passivas (25.698.774.795,15)
Resultado do Exercido -
(Negativo) 307.798.137,91
Nas Variações Ativas Independentes da Execução

Orçamentária, as quais totalizaram R$ 14.960.435.576,91,
registram-se aquelas que não resultam da execução do
orçamento, mas produzem oscilações quantitativas nos valores
patrimoniais. São computadas para se apurar um resultado
patrimonial exato-
As Variações Passivas Independentes da Execução

Orçamentária, cuja soma correspondeu a R$ 13.975.042.1&l.77,
não resultam da execução do orçamento, mas modificam
quantitativamente o patrimônio.
O resultado patrimonial deficitário decorreu basicamente da

movimentação da Receita e Despesa Orçamentárias, uma vez que
as Mutações Patrimoniais do exercício e as Variações
Independentes da Execução Orçamentária apresentaram saldo de
Variações Ativas superior ao da Variação Passiva.
Quocientes de Liquidez
A situação financeira do Estado pode ser verificada por
meio da utilização dos índices a seguir discriminados:
a) OPL = Quociente de Pronta Liquidez
Indica que, para cada R$ 1,00 de Restos a Pagar e

ObrigaçõesLiquidadas a Pagar, o Estado dispõe de R$ 0,13
para o seu resgate imediato.
b) QLM Quociente de Liquidez Mediata
Aponta que, para cada R$1,00 de sua divida flutuante, o
Estado possui R$1,28 para seu resgate. Ressalte-se que o
valor do Ativo Financeiro aumentou consideravelmente em
relação ao exercício anterior, em função de um aumento no
valor da Divida Ativa, que passou a ser escriturada, em
1995. pelo valor atualizado.
c) QGL = Quociente Geral de Liquidez -
Revela que, para cada R$1,00 de seus compromissos a curto,

médio e longo prazos, o Estado possui R$ 0.44 do seu Ativo
Real.
O quadro, a seguir, retrata, por intermédio de índices, a
situação financeira do Estado, no período de 1991 até 1995.
Verifica-se que o Estado, a partir de 1991, vem diminuindo
gradativamente sua capacidade de pagamento, para os
compromissos de realizações imediatas.
Observa-se que, tecnicamente, os Balanços foram
apresentados em conformidade com os dispositivos legais,
destacando-se os seguintes aspectos:
Quanto ao Balanço Orcamentário
Em que pese o fato do excesso de arrecadação da receita

orçamentária, o qual, em grande parte, foi proveniente das
receitas correntes, bem como da economia orçamentária
verificada na execução da despesa, mesmo assim o volume de
recursos não foi suficiente para acobertar os gastos
efetuados no exercício, ocasionando o 'deficit da ordem de
R$1,433 bilhão.
Quanto ao Balanço Financeiro
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Em função de sua estrutura, que é evidenciar o movimento do
exercido a débito e a crédito e com a inclusão da conta
"Obrigações Liquidadas a Pagar", apresentada sinteticamente,
a decomposição desta conta ficou prejudicada e,
conseqOentemente, também, a da Despesa Orçamentária, não
sendo possível apurar o montante da despesa efetivamente
realizada.
Quanto ao Balança Patrimonial
O resultado econômico apurado, no Balanço Patrimonial,
evidenciou um Passivo Real Descoberto, acumulado no valor de
R$7.058.331.224,04, sendo que o resultado do exercício foi
deficitário em R$307.798.137,13.
Este resultado decorre do fato de o montante das obrigações
reais do Estado ter superado os valores de seus ativos
reais. Tal fato ocorreu, principalmente, em face das
obrigações terem sido corrigidas monetariamente, enquanto
que os valores ativos ainda não foram reavaliados.
Ressalte-se que a parcela substancial do passivo é
decorrente da correção da divida fundada interna, no valor
de R$2.827.457.666,70.
Assim, considerando que os componentes patrimoniais do

Ativo Imobilizado ainda se encontram defasados,
quantitativamente, embora não se constituam fontes de
recursos, vez que grande parte do bens do Estado são
indisponíveis, tal situação provoca uma baixa na sua
expressão monetária, implicando em resultado patrimonial
negativo.
Parte II - Administração Indireta: Autarquias e Fundações
1 - Orçamento
O orçamento das Autarquias e Fundações, quanto às receitas

e despesas, apresentou a seguinte configuração:
A RECEITA PREVISTA correspondeu a R$1.783.687.669,00, com a
participação de 58.63% para as RECEITAS CORRENTES, e de
41,37% para as RECEITAS DE CAPITAL. Por sua vez, a DESPESA
FIXADA correspondeu, também, à importância de
R$1.783.687.669,00, sendo que, para as DESPESAS CORRENTES, a
participação foi de 53,20% e para as DESPESAS DE CAPITAL,
46,80%.
Em decorrência das alterações ocorridas no exercício de
1995, a autorização final do orçamento, computando-se os
créditos adicionais, foi da ordem de R$ 2273.913.426,37.
A nível de entidades, a autorização final pode ser
evidenciada pelo Demonstrativo de fls. 105/6 do Relatório
Técnico, destacando-se o I.P.S.M. , a Fundação Helena
Antipoff e a FAOP, como as entidades com as maiores
alterações percentuais em relação aos seus orçamentos
iniciais.
2 - Execução Orçamentária
O desempenho da execução orçamentária das Autarquias e
Fundações, tal como ocorreu na Administração Direta,
registrou um "Deficit" Orçamentário da ordem de
R$51.208.324,81, constituindo a RECEITA ARRECADADA em
R$1.667.363.652,86 e a DESPESA REALIZADA, em
R$1.718.571.977.67.
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Os demonstrativos de fls. 108/9 do Relatório Técnico
evidenciam o resultado da execução orçamentária, por
Categorias Econômicas e por Entidades, merecendo relevo a
propósito dos "deficits" em relação ao "deficit' total da
Administração Indireta, a saber: - o IPSEMG, o DER, o IPSM,
o DEOP e o IEF.
Aponta-se o fato de que o Balanço Geral do Estado -
Administração Indireta - não apresentou informações
referentes à Loteria do Estado de Minas Gerais e o IPLEMG -
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas
Gerais, fato justificado pela Contadoria por não estarem
integrados ao SIAFI.
2.1 - Receita
As Receitas Prevista e a Arrecadada das Autarquias e
Fundações estão demonstradas no quadro de fls. 110.
Comparando-se as Receitas Arrecadada e Prevista, verificou-
se uma variação nominal negativa da ordem de
R$116.324.016,14 que, relativamente à previsão, perfaz o
percentual de -6,52%
Em termos percentuais, observa-se que as Receitas Correntes
e de Capital tiveram, na previsão, uma participação de
58.63% e 41,37%, respectivamente, enquanto que, na
arrecadação, passaram a representar 59,96% e 40,04% do total
arrecadado.
2.1.1 - Receitas Correntes
Dentre as Receitas Correntes, que totalizaram
R$999.713.188,00, correspondendo a 59,96% da receita total
arrecadada, destacaram-se as Receitas de Contribuições, no
valor de R$374.001.533,77, e as Transferências Correntes, no
montante de R$437.571.095,89, correspondendo a 22,43% e
26,24%, respectivamente, do total arrecadado.
2.1.2 - Receitas de Capital
As Receitas de Capital, que atingiram a cifra de
R$667.650.464,86 e 40,04% de participação no total da
receita arrecadada, apresentaram como valores mais
relevantes as Transferências de Capital no total de
R$378.116.581.82, com 22,68%, e Alienação de Bens, com
R$196.774.939,96, representando 11,80%.
Observa-se que não houve previsão de Receita de Operações
de Crédito, como também não ocorreu arrecadação de receita
nessa categoria econômica.
2.1.3 - Receita Prevista X Arrecadada por Entidades
O perfil das Receitas Prevista e Arrecadada, a nível de
Entidades, é demonstrado no Quadro de fls. 112/3.
2.1.4 - Recursos Transferidos às Autarquias e Fundações
Verificou-se que dos Recursos transferidos às Entidades, a
titulo de Transferências Operacionais e Auxílios para
Despesas de Capital, no montante de R$726.624.686,44, foi
inscrito em Restos a pagar o valor de R$26.705.649,96,
correspondente a 3,67%.
Assinala-se, em acréscimo, que o Departamento de Estradas

de Rodagem - DER foi a Entidade que obteve o maior volume de
recursos, perfazendo o total de R$427.870.624,59,
equivalente a 68,88% do total de Transferências
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(EGE/FAZENDA) dos quais R$11.725.407,33 foram inscritos na
conta "Restos a Pagar', que deverão ser pagos no decorrer do
exercício de 1996.
2.2 - Despesa
O desempenho das Despesas Correntes e de Capital é
representado pelo Quadro de fls. 116, em termos numéricos e
percentuais.
2.2.1. - Despesas Correntes
No conjunto das Despesas realizadas, a participação das
Despesas Correntes (58.13%) revela percentual significativo,
em função de englobar, nessa categoria, os gastos com
Pessoal.
As despesas de custeio representaram, na categoria das
Despesas Correntes. 63,90% e 37,15% do total realizado, nas
quais sobressai a Conta Pessoal Civil.
Já as Transferências Correntes tiveram uma participação de

36,10% nas Despesas Correntes e 20,98% da Despesa Total.
Destacaram-se as "Transferéncias a Pessoas,
principalmente, pagamentos a inativos e pensionistas no
valor de R$332,403 milhões.
2.2.2 - Despesa de Capital
No total das Despesas Realizadas, a nível de categoria

econômica, as Despesas de Capital apresentaram a seguinte
participação:
O valor de maior expressão na subcategoria Investimentos
refere-se a "Obras e Instalações" que, pelo montante
realizado de R$321.593.103,96. atingiu o percentual de
44,69% dos Investimentos e do total das Despesas de Capital.
Quanto às Inversões Financeiras, grande parcela dessa
despesa é decorrente da Aquisição de Títulos de Crédito
(R$275.768.588,99) e Concessão de Empréstimos (R$
76.617.627,99), que representam 78,19% e 21,72% das
Inversões Financeiras, respectivamente. Em relação às
Despesas de Capital, representaram, nessa ordem, 38.21% e
10,65%.
2.2.3 - Despesa por Entidades
As despesas, autorizada e realizada, por Entidades, são
representadas pelo demonstrativo de fls. 117/8.
As Entidades que obtiveram os maiores índices de
participação no total da Despesa Realizada da Administração
Indireta foram: IPSEMO (26,29%), DER (26.04%); I.P.S.M
(20,75%), FHEMIG (7.89%) e DEOP (3,09%).
As demais Entidades perfizeram um percentual de ordem de
15.94% do montante da despesa realizada.
2.2.4 - Despesa por Funções e Programas
Dentre as Funções, as que mais se destacaram no total da

Despesa Realizada foram, a saber:
- Assistência e Previdência com 47.72%, envolvendo o IPSEMO,
IPSM e FEBEM;
- Transporte com 26.04%, envolvendo o DER;
- Saúde e Saneamento com 11.88% envolvendo a FEBEM, FUNED,
FHEMIG, UNIMONTES. HEMDMINAS e a CARDIDMINAS.
Função Assistência e Previdência
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Do Total aplicado na Função de Assistência e Previdência, o
Programa Previdência responde por 76.32% e o Programa Saúde

por 17,05%
0 Programa Saúde foi desenvolvido, basicamente, pelo
IPSEMG, com R$139.650.935,20, ou seja, 99,88% do Programa,
ficando a cargo da FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor) R$ 172.587,58, correspondendo a 0,12%.
Função Transporte
o Programa Transporte Rodoviário, da Função Transporte,
desenvolvido apenas pelo DER, teve posição de destaque,
representando 60,05% da função. Dentro deste Programa, a
construção e pavimentação das rodovias absorveram recursos
da ordem de R$226.131.683,22, correpondendo 84,14% do
Programa e 50,52% da função
A conservação de rodovias, apesar de não ter sido de grande
expressividade, absorveu recursos da ordem de
R$33.700.789,18, representando 12,54% do Programa e 7.53% da
Função.
Função Saúde e Saneamento
Do montante aplicado nesta Função, o programa Saúde é o de

maior relevância, correspondendo a 67,05%.
0 total dos recursos absorvidos neste Programa, pela
HEMOMINAS e IJNIMONTES, bem como 97,74% dos recursos
absorvidos pela FHEMIG foram destinados ao desenvolvimento
da Assistência Médica e Sanitária. Por sua vez, a FUNED
gastou 80,54% dos recursos para este Programa, com a
produção e distribuição de produtos profiláticos e
terapêuticos, ficando o restante destinado ao controle das
doenças transmissíveis.
2.3 - Destaques
2.3.1 - Publicidade
Dentre as Autarquias e Fundações, as que tiveram gastos com

Publicidade, na natureza da despesa 3132-08, merecem relevo
as cinco entidades que realizaram as maiores despesas: - IEF
(R$208.045,00); FUNDAÇÃO FIEMOMINAS (R$ 72.031,78); IPSEMG
(R$51-554,56); RLJRALMJNAS (R$49.293,38) e IMA
(R$36.404,00).
2.3.2 - Despesa com Pessoal
A despesa de Pessoal das Autarquias e Fundações,

discriminadas por fontes de recurso, é apresentada no Quadro
de fls. 124/5.
No total apurado, não estão incluídos os valores referentes
ao IPLEMG e Loteria, tendo em vista não estarem integrados
ao SIAFI, embora no Relatório do Contador às fls. XV, os
valores referentes a estas entidades estão inseridos na
despesa com Pessoal da Administração Indireta.
O Instituto de Previdência Social do Estado de Minas Gerais
- IPSEMG e o Departamento de Estradas de Rodagem de MC -
DER - foram as entidades com as mais significativas
aplicações em despesas de Pessoal, correspondendo a 43,52% e
22,30%, respectivamente, em relação ao total desta despesa.
2.3.3 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER/MG
Objetivo Operacional
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Atuação supletiva, no território do Estado para formação da
infra-estrutura de viação rodoviária.
Integração
A Lei nQ 10.827, de 23/07/92, art. 19, vincula o DER à
Secretaria de Transportes e Obras Públicas.
Gestão Orçamentária
A Lei do Orçamento aprovou o crédito inicial de
R$588.310. 135,00 com a suplementação de R$248.161.693,55,
tendo sido anulado R$164.314.145,23, apresentando uma
autorização final de R$672.157.683,32. Considerando que a
despesa realizada foi R$ 447.567.432,31, houve um sa}do de
R$ 224.590.251,01 de dotação orçamentária.
A configuração da Execução Orçamentária do DER, no

exercício de 1995, é representada nos Quadros de fls. 126/7.
Ressalte-se que, no total da despesa orçamentária, no final
do exercício, R$1.073.897,55 foram inscritos em Restos a
Pagar, e R$1.175.508,31 apropriados em Obrigações Liquidas a
Pagar. Representando, respectivamente. 0,24% e 0.26% da
despesa realizada pela entidade.
Execução de metas físicas
Durante o ano de 1995, a duplicação da BR. 381 (Fernão

Dias), com o apoio do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do DNER - parceiros do
empreendimento -, foi interrompida, sendo necessária a
renegociação para rescisão dos contratos existentes e
elaboração de novo Edital de Licitação.
Realizações no ano de 1995
Construções de Rodovias:
Implantação básica ......................... 298 Km
Revestimento asfáltico ..................... 161 Km
Pavimentação de vias urbanas ................ 30 Km
Construção de Aeroportos:
Implantação ................................ 2,0 Km
Revestimento asfáltico ..................... 1.1 km
(totais não-cumulativos)
Construção de pontes e viadutos ....... . 1.488,90 m
Restauração e Recapeamento de Rodovias ..... . 23 Km
Elaboração de Projetos de Engenharia
Projetos de Implantação, Pavimentação e Melhoramento
de Rodovia .............................. 397,00 Km
Projetos de Restauração de Rodovias .... . 241,20 Km
Projetos de Duplicação de Rodovia ........ . 1,00 Km
Projetos de Obras de Arte Especiais ..... . 378,40 m
Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA)
e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). .75,70 km
Serviço de Conservação da Rede Rodoviária do Estado
O quadro de fls. 128 demonstra os principais serviços de
conservação, executados no exercido de 1995. nos 24.619
quilômetros da rede.
2.4 - Despesas Pendentes de Regularização
Administração Indireta
Confrontando os totais da Despesa Empenhada com o da

Despesa Orçamentária, verifica-se o seguinte:
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A diferença apurada ocorreu na FHEMIG, conforme quadro

abaixo:
Cabe esclarecer que o valor excedente entre o total
empenhado e o valor constante da Despesa Orçamentária
deveriam ter sido, por ocasião do encerramento do exercido,
anulados ou inscritos em Restos a Pagar, o que não ocorreu.
Parte III - Administração Indireta - Empresas
subvencionadas.
1 - Subvenções Econômicas - Transferências do Estado
Repetindo procedimentos de exercícios anteriores, a EPAMJG,

a EMATER, a TURMINAS e a RÁDIO INCONFIDÊNCIA vêm recebendo,
sistematicamente, recursos para cobertura de seus "deficits'
de manutenção.
O valor da subvenção, no importe de R$52.242.323,00,
aplicado nessas empresas, equivale a 0,56% do total da
despesa realizada pela Administração Direta.
Parte IV - Administração Indireta - Fundos
1 - Orçamento
A composição do orçamento dos Fundos, relativamente às
Receitas e Despesas, correspondeu, cada um, a
R$354.723.470,00, sendo que as Receitas correntes
equivaleram a R$26.616.343,00 (7,50%) e as de Capital,
R$328.107.127,00 (92,50%). Por sua vez, as Despesas
Correntes foram iguais a R$3.079.192,00 (0,87%) e as de
Capital. R$351.644.278,00 (99,13%).
Após as alterações ocorridas no exercício, a autorização
final somou R$327.078.987,07.
Em 1995, foram introduzidos, na Lei de Orçamento, o Fundo
Penitenciário Estadual e o Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR.
2 - Execução Orçamentária dos Fundos Estaduais
A Receita Arrecadada pelos Fundos Estaduais e seus
percentuais de participação encontram-se demonstrados no
Quadro de fls. 137.
Foram repassados Recursos, por meio de Encargos Gerais do
Estado, aos seguintes Fundos do Poder Executivo: - PROSAM
(Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça); FINO (Fundo de Incentivo à
Industrialização); PROFLORESTA; SOMMA (Fundo de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização de Municípios); FIA
(Fundo para a Infância e Adolescência); e Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Comunidades.
Ressalte-se que, do montante repassado, orçamentariamente.
aos Fundos do Poder Executivo, R$3.391.495,52 estão em
"Restos a Pagar" de "EGE - Transferência a Fundos',
resultando. no repasse total de R$66.975.370,84.
Quanto aos Fundos do Poder Legislativo, receberam eles
recursos do Tesouro (ordinários livres) por meio da própria
Assembléia Legislativa, que os transferem na natureza de
despesa "Contribuições a Fundos", tanto "Corrente' (3914),
como 'Capital" (4313); e recursos diretamente arrecadados,
os quais totalizaram R$27.532.633,90.
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A composição dos créditos autorizados e a Despesa executada.
pelos Fundos Estaduais são demonstradas no Quadro de fls.
139.
É de se mencionar que, em 1996, para proceder á execução do

FESB (Fundo Estadual de Saneamento básico), que não fora
então contemplado no orçamento, fez-se necessário abrir um
Crédito Especial, no valor de R$54.100.129,00, tendo como
fonte de recursos a anulação total das dotações previstas na
Lei nQ 11.719, art. 3, Parágrafo único. O Decreto n
36.659, de 26/01/95, regulamentou essa transferência.
Ainda em 1995, mediante a Lei nQ 11.998, de 21 de novembro,
foi criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de
Comunidades, não contemplado no orçamento, vez que a
autorização legislativa foi efetuada no decorrer do
exercício, bem como o Decreto nQ 37.580, de 29/11/95, que
aprova o regulamento do Fundo.
A execução de seus projetos de atividades, em 1995, deu-se
por meio de Crédito Especial, através do Decreto nQ 37.574,
de 29/11/95, no valor de R$1.300.000,00, em conformidade com
o art. 13 da referida Lei.
2.1 - Execução Orçamentária dos Fundos do Poder Executivo
Infere-se do Quadro demonstrativo de fls. 139, que o FINO -

Fundo de Incentivo à Industrialização, o PRELEGIS - Fundo de
Previdência Complementar do Servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa e o FIA - Fundo para a Infância e
Adolescência tiveram seus orçamentos iniciais modificados.
No que tange a cada Fundo, individualmente, é de mister
aduzir o seguinte:
1. Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico-FDMM
O FDMM não teve arrecadação de recursos orçamentários, no
exercício de 1995. Conseqüentemente, para executar a
despesa, transferiu-se toda ela para 'Obrigações Liquidadas
a Pagar', e sua realização se deu extra-orçamentariamente,
posto que havia recursos financeiros provenientes da
execução orçamentária do exercício de 1994, no valor de
R$1.934.134,49.
Dessa forma, o FDMM apresentou 'deficit' orçamentário, no

valor de R$ 528.040.00, apresentando, porém, um "superavit"
financeiro, ao final do exercício de 1995, no valor de
R$1.406.094,49.
A situação patrimonial do Fundo é confortável, uma vez que
o seu Ativo se compõe das suas disponibilidades ('bancos
Conta Movimento") e de direitos a receber ('Devedores por
Empréstimos e Financiamentos), não apresentando, em
contrapartida, obrigações com terceiros, O Ativo é igual ao
Patrimônio.
2 - Fundo de Saneamento Ambienta] das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça - PROSAM.
A receita prevista do PROSAM compõe-se de recursos

ordinários livres, recursos provenientes de operações de
créditos contratuais e recursos diretamente arrecadados.
Na execução da receita, dever-se-ia ter sido repassado, via
Encargos Gerais do Estado, o montante de R$3.693.679,58,
oriundo de operações de crédito junto ao BIRO, sob a rubrica
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"Transferência de Capital"- Entretanto, o PROSAM recebeu
apenas R$1.963.111,81 a este titulo. Acresce, ainda, á sua
Receita Orçamentária a arrecadação própria no valor de R$
55.984,49-
A receita arrecadada, no valor de R$2,018 milhões, não foi
suficiente para cobrir as despesas, no valor de R$3.693
milhões, gerando um "deficit" orçamentário da ordem de
R$1,674 milhões.
Financeiramente, o PROSAM apresentou a receita de R$2,018
milhão, com a qual liquidou e efetivamente pagou parte da
despesa, no valor de R$1,963 milhão, restando disponiveis
R$55,9 mil.
Como sua despesa total foi de R$ 3,693 milhões, tem-se R$
1,730 milhão, em Restos a Pagar para o exercido de 1996,
com um saldo em Bancos equivalente 3,23% do montante
inscrito.
3 - Fundo de Incentivo a Industrialização - FIND
O FINO abrange dois programas, quais sejam:
1) PRO-INDUSTRIA - Sua meta prevê atendimento a Empresas

industriais mineiras para financiamento de Capital de Giro.
2) PROIM Prevê o atendimento a empresas para
financiamento de investimento no desenvolvimento industrial
do Estado- -
Dentro do PRÓ-INDUSTRIA, os recursos provêm do Tesouro
Estadual, via Encargos Gerais do Estado - recursos
ordinários livres, no montante de R$56,9 milhões.
No PROIM, os recursos são diretamente arrecadados pelo
Fundo e destinados especificamente a esse programa,
perfazendo o montante de R$ 27,6 milhões.
00 total arrecadado pelo FINO, 67,31% se destinam ao
programa Pró-Indústria e 32.69% aoPROIM.
A execução orçamentária do FINO apresenta um "deficit" da

ordem de R$5.653.747,86. Observa-se, entretanto, que há
"superavit" financeiro da execução de 1994, no valor de
R$5.933.064.63, suficiente para cobrir o "deficit'
verificado, transferindo, para 1996, a disponibilidade no
valor de R$279316,77.
Cumpre ressaltar, entretanto, que há uma divergência no
saldo disponível para o exercício seguinte, proveniente da
composição de sua conta de Obrigações Liquidadas a Pagar".
Com efeito, analisando o Balanço Financeiro do Fundo, a
movimentação a débito da conta "Obrigações Liquidadas a
Pagar' abrange o montante total da despesa orçamentária,
efetivamente paga, e uma movimentação extra-orçamentária, no
valor de R$4.123,71, sem repercussão financeira, exigindo,
pois, a movimentação analítica daquela conta para esclarecer
o débito.
4 - Fundo Pró-Floresta
Dentro das Transferências de Capital, o PRÓ-FLORESTA
recebeu recursos do Tesouro provenientes de operação de
crédito junto ao BIRD, da ordem de R$1.500.000,00.
Não houve arrecadação de recursos próprios.
Verifica-se um superavit" da execução orçamentária, da

ordem de R$1.233.554,51.
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Financeiramente, o Fundo apresentou situação confortável,
tendo recursos suficientes para cobrir as suas despesas e
restar saldo disponível para 1996, no valor de
R$1.013.482,10, mais recursos em contas-corrente vinculadas
a convénios no valor de R$3.304.000,00.
Cabe ressaltar, entretanto, que considerando ser a sua
finalidade a concessão de empréstimos, do total de recursos
repassados em 1995 (R$1.500.000,00) apenas R$266.445,49
foram gastos. Tal fato evidencia a pouca atividade na gestão
dos recursos, para alcançar o seu objetivo, muito embora
apresente saldo patrimonial na conta "Realizável a 'Longo
Prazo" - Devedores por Empréstimos e Financiamentos
(R$5.732.926,19), revelando intensa atividade em exercícios
anteriores.
6 - Fundo Somma
Dentro da Receita do SOMMA, repassada via Encargos Gerais

do Estado, tem-se R$124.375,49 de recursos próprios
diretamente arrecadados e R$6.067.738,29 de recursos
repassados pelo Tesouro Estadual
Depreende-se do confronto entre a Receita e a Despesa, que

houve um "deficit' orçamentário, no valor de R$1.383.340,78.
Por ser seu primeiro ano de execução, o SOMMA não apresentou
recursos oriundos do exercício anterior. Desta forma, o
"deficit" orçamentário tem reflexos diretos na execução
financeira.
Assim sendo, da despesa orçamentária no valor de R$
7.575.054,56, parte foi efetivamente paga no exercício (R$
6.068.162,48) e parte está em 'Restos a Pagar"
(R$1.507.892,08), exatamente pela escassez de recursos
financeiros para acobertar o total das despesas.
O saldo de disponibilidades para 1996 corresponde a 8,22%

do montante de Restos a Pagar.
6 - Fundo para a Infância e Adolescência - FIA
A Receita do FIA é composta de recursos ordinários livres,
repassados via Encargos Gerais do Estado, recursos
provenientes de acordo, convênios e ajustes, coincidente,
Pois, com os recursos oriundos do Convênio Federal "Fundo
Nacional da Infância e Adolescência/FIA; e recursos
diretamente arrecadados.
A arrecadação do FIA, em 1995, deu-se em função de
recebimento de "juros de outras origens" em "Receita
Patrimonial' e 'Outras Restituições', em "Outras Receitas
Correntes', ou seja, não foi repassado o valor de R$
142.935.67 de EGE, Transferência a Fundos e nem o repasse do
convênio federal.
Foi verificado, entretanto, um "deficit' de execução da

ordem de R$ 154.095,59.
Quanto à sua execução financeira, os valores a crédito são

da ordem de R$ 192.752,37, a titulo de Obrigações Liquidadas
a Pagar, e a movimentação a débito, no montante de R$
249.816,70, englobando o pagamento dos Restos a Pagar de
1994, no montante de R$ 17.374,00, e o saldo em Obrigações
Liquidadas a Pagar, no valor de R$ 142.935,67.
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Ë constatado que os compromissos transferidos para o
exercido seguinte são coincidentes com o montante de
Encargos Gerais, que não foi repassado.
7 - Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB
Embora tenha apresentado um 'deficit" na execução
orçamentária, cumpre esclarecer que, mediante as Operações
Intergestoras, os recursos financeiros do FAE-MG e toda sua
movimentação extra-orçamentária foram transferidos para o
FESB.
Desta forma, a sua execução financeira apresentou
"superavit", passando um saldo de disponibilidades no valor
de R$ 32.342,57 para 1996, conforme apresentado no
respectivo Balanço Financeiro.
8 - Fundo Estadual de Desenvolvimento de Comunidades
Observa-se que a execução orçamentária apresentou
equilíbrio. Ressalte-se que toda a receita do Fundo proveio
de repasse de recursos ordinários via Tesouro Estadual
(Encargos Gerais).
A sua execução financeira apresentou uma movimentação, a

crédito, no valor de R$1.221.715,43 e a débito, no valor de
R$970.554,83, passando para "Restos a Pagar" o montante de
R$251.160.60, correspondendo, • exatamente, aos saldos de
disponibilidade para 1996-
Parte V - Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado
1 - Composição do Orçamento de Investimento
Em consonância com o disposto no art. 157, inciso II, da

Constituição Mineira, o Orçamento de Investimento compõe-se
das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto.
O art. SQ da Lei nQ 11.803, de 18/01/95, estimou as fontes
e fixou os investimentos em R$1.114.318.528,00 (um bilhão,
cento e quatorze milhões, trezentos e dezoito mil,
quinhentos e vinte e oito reais).
Em face das alterações previstas no art. 7Q e anexo VI do
aludido diploma legal, o valor passou a ser de
R$1.114.393.928,00 (um bilhão, cento e quatorze milhões,
trezentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e oito
reais).
Na composição do Orçamento de Investimentos, as
participações por empresas foram discriminadas, segundo o
Quadro de fls. 152.
Cabe ressaltar que, do Orçamento Estadual de Investimentos,
em relação a sua execução orçamentária, algumas empresas não
foram contempladas com recursos para investimentos, em
função de não terem apresentado previsão para o exercido de
1995, quais sejam:
- BEMGE Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários;
- Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá;
- CREDIREAL Administradora S.A.
- CREDIREAL Leasing - Arrendamento Mercantil S.A.
- CREDIREAL S/A - Corretora de Câmbio e Valores;
- Financeira BEMGE S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento.
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2 - Autorizações Especiais
A Lei Orçamentária autorizou o Poder Executivo a adotar o

seguitite procedimento:
Art. 9Q - Suplementar o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado até o limite de 25% do
valor fixado inicialmente (alterado para 30% em virtude da
Lei nQ 11.960, de 27.10.95.)
A apuração do controle do limite é evidenciada no Quadro de

fls. 154.
As suplementações ao orçamento de investimentos tiveram as
seguintes fontes de recursos: -
Anulação de Reserva de Contigência 3.866.804,00
Execesso de Arrecadação 8.049.640,28
Remanejamento 36.470.828,17
TOTAL 48.387.272.45
A suplementação referente ao Decreto nQ 36.967, de
21.06.95, no valor de R$1.846.705,45, refere-se a
remanejamento de recurso próprio.
Em virtude das alterações ocorridas, o orçamento de
Investimento passou a ter a composição especificada no
Quadro de fls. 155/6.
3 - Recursos Transferidos às Empresas
O Demonstrativo dos recursos transferidos às Empresas, por
intermédio de Encargos Gerais do Estado - Transferências a
Empresas, encontra-se ã fl. 157.
As Empresas que mais receberam recursos, no exercício de
1995, foram: a COPASA, a MCI e o CREDIREAL, pela ordem.
São relacionadas, no Quadro de fls. 157/8, as empresas que
são controladas, indiretamente pelo Estado, bem como a
participação percentual do capital das Empresas
Controladoras.
4 - Participações Societárias do Estado
A participação acionária do Estado, durante os exercícios
de 1994 e 1995, constante do Balanço Patrimonial, pode ser
demonstrada por meio do Quadro de fls. 158/9.
As maiores participações societárias do Estado correspondem

a:
l Q - COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS -
617.303.791.83

- CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG - 493.872.553,06
- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BOMG -

204 . 579. 085, 79
4Q - BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 5/A - BEMGE -
147. 705 . 617 , 54
5 - BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS - 126.034.627.97
A seu turno, o Demonstrativo de Dividendos e Resultados

Diversos encontra-se no Quadro de fls. 160.
Na conclusão do Relatório da Comissão, foi feita alusão, de

forma sintética, aos principais aspectos técnicos sobre o
desempenho da execução orçamentária.
Cumprindo o preceituado no art. 51, da Lei Complementar n
33/94, cumulado com o art. 162, do Regimento Interno
(Resolução TC 05/95), foi determinada a audição das lê e 2a
Diretorias de Fiscalização Financeira e Orçamentária do
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Tribunal de Contas, cujas manifestações encontram-se
anexadas às fls. 176/189 dos autos.
A Auditoria, também, pronunciou-se em parecer emitido pelo
Dr. Helvécio Tamrri de Lima, o qual foi juntado às fls. 192/6.
Em conclusão, opina o ilustre Auditor , apesar de a
execução financeira e orçamentária, durante o exercício de
1995, não ter sido equilibrada, entretanto, sobre o aspecto
técnico, as contas do Governador do Estado não apresentam
irregularidade relevantes.
Entende, portanto, que o"Tribunal deve manifestar-se

favoravelmente à aprovação das contas do exercício de 1995,
prestadas pelo Sr. Governador de Estado á Assembléia
Legislativa, em conformidade com o art. 90, inciso XII, da
Carta Estadual'.
Por sua vez, a Procuradoria do Ministério Público junto a

esta Corte, no parecer de fls. 198/202, subscrito pela Ora.
Maria da Conceição Moura, aduzindo que "não se vislumbra a
prática de atos em procedimentos administrativos que possam
caracterizar crimes de responsabilidade, opina pela emissão
de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas do Senhor
Governador do Estado, Or. Eduardo Brandão Azeredo, no
exercício de 1995, com as cautelas de praxe".
E o relatório.
Ao Exmo. Sr. Conselheiro Revisor.
Tribunal de Contas, em lQ de abril de 1996.
José Luiz Baccarini, Relator.

JULGAMENTO DO PROCESSO EM PAUTA
Relator: Conselheiro Luiz Baccarini
Revisor: Conselheiro Fued Did

Balanço Geral nQ 263604-2, do Governo do Estado de Minas
Gerais, referente ao exercício de 1995.
Decisão: O Tribunal emitiu parecer prévio favorável à
aprovação das contas do exercício de 1995, nos termos do
voto do Conselheiro Relator, Sylo Costa e Mauricio Aleixo,
nos termos constantes das Notas Taquigráficas. (As Notas
Taquigráficas serio publicadas, na integra. posteriormente).
Sala das Sessões, aos 16 de abril de 1996.
Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Conselheiro
Presidente-
- Distribuídos os avulsos aos Srs. Deputados, fica o
processo sobre a Mesa por 10 dias, para requerimento de
informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas, nos
termos do art. 229 do Regimento Interno.
* - Os quadros mencionados foram publicados na edição do

Diário do Legislativo de 1Q/6/96.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 737/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei err
tela objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo, com sede nc
Município de Itanhomi.
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Após publicada, a proposição foi examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,

deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno.
Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar, fundada em 1988,
congrega moradores em torno de um trabalho que visa ao
progresso social, cultural e econômico da região,
especificamente da comunidade de São Geraldo, no Município
de Itanhomi.
Pelas relevantes iniciativas que desenvolve, é justo e

oportuno que lhe seja concedido o benefício ora proposto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 737/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 759/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
Homens do Amanhã - ARAMAN -, com sede no Município de
Governador Valadares.
Após exame preliminar da matéria pela Comissão de

Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
o projeto no lQ turno, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
Imbuídos de espírito filantrópico, voluntários ligados à

assistência social prestam relevantes serviços junto ao
AHAMAN, que tem por finalidade principal acolher e amparar
crianças e adolescentes de rua de Governador Valadares.
Com efeito, os objetivos da associação estão vinculados

consideravelmente ao bem-estar social da população carente.
Diante de tais realizações, julgamos a entidade merecedora

do titulo declaratõrio de utilidade pública proposto.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 759/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 767/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, a proposição em tela
objetiva declarar de utilidade pública o Abrigo João da
Silva Santarém, com sede no Município de Buritis.
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Após publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, t, 'a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo amparar gratuitamente
pessoas carentes, inválidas ou abandonadas, proporcionando-
lhes moradia, alimentação, vestuário, lazer e assistência
médico-odontológica. -
Diante do exposto, oportuno se faz o acolhimento da

proposição
Conclusão

Dessa forma, opinamos pela aprovação, em lQ turno, do
Projeto de Lei nç 767/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 624/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social e dá outras providências.

NO IQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQ 1 a
4-
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer..

Fundamentação
O projeto em tela, aperfeiçoado pelas referidas emendas,
visa a proceder a alterações na legislação do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social. Verificamos que essas
mudanças são pequenas e pontuais e, conforme nos
manifestamos anteriormente, acreditamos que não acarretam
repercussão direza nas finanças públicas estaduais.
Além disso, dispõe a matéria sobre a possibilidade de
servidores detentores de função pública exercerem, em
caráter precário, cargo de provimento efetivo. O eventual
aumento de despesa pública decorrente desse fato somente se
dará com a designação dos servidores, que observará a
disponibilidade de recursos e os limites de gastos já
autorizados por este Poder.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a

proposição a fim de incluir como membro daquele Conselho um
representante desta Casa Legislativa. Escolhidos pela
vontade soberana do povo e representando os mais diversos
segmentos sociais, acreditamos poder dar a nossa
contribuição naquele órgão colegiado. Assim,
consubstanciamos essa idéia na Emenda nQ 1, adiante
redigida.

Conclusão



36

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 624/95, no 2Q turno, na forma do vencido no IQ turno
com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte inciso:
'Art. l Q - ....................................

- 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;".
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996-
Romeu Queiroz, Presidente - Antônio Andrade, relator -

Gilmar Machado - Dilzon Melo - Glycon Terra Pinto.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 624/95
Altera dispositivos da Lei nQ 10.628, de 1992, que
reorganiza o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
e dá outras providências.
Art. l - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
instituído pelo art. 231 da Constituição do Estado, órgão
consultivo e deliberativo diretamente subordinado ao
Governador do Estado, tendo como objetivo a proposição do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e a coordenação
da Política de Desenvolvimento Econômico-Social do Estado,
será composto dos seguintes membros:

- o Governador do Estado, que o presidirá;
II - o Vice-Governador do Estado;
III - os Secretários de Estado;
IV - um representante da Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e um da Universidade Federal de Minas Gerais
- UFMG -;
V - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - SDMG -;
VI - o Presidente do Banco do Estado de Minas Gerais -

BEMGE -;
VII - o Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais

- CEMIG -;
VIII - o Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP -;
IX - o Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais - CETEC-MG -;
X - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER-MG -;
XI - o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM -;
XII - o Presidente da Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI-MG -;
XIII - o Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Industrial - INDI -;
XIV - o Presidente da Associação Mineira dos Municípios;
XV - 2 (dois) representantes de cada uma das seguintes
entidades:
a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIEMG -;
b) Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
c) Associação Comercial de Minas;
d) Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais;
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e) Centro das Indústrias das Cidades Industriais;
f) Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte;
g) Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado de

Minas Gerais;
h) Coordenação Sindical de Servidores Públicos no Estado de

Minas Gerais;
i) Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Minas

Gerais;
XVI - 2 (dois) representantes de cada central sindical
regulamente estabelecida no Estado;
XVII - 10 (dez) cidadãos livremente designados pelo
Governador do Estado.

1 Q - Os Conselheiros de que tratam os incisos XV e XVII
deste artigo serão designados pelo Governador do Estado, com
mandato de duração coincidente com o deste, entre pessoas de
reputação ilibada.
# 2Q - O Presidente do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social poderá admitir, nas discussões, a
participação de outras pessoas cuja função ou especialidade
sejam relevantes :Dara os temas em exame naquele órgão.
Art. 2 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

compete:
- estabelecer a política de desenvolvimento sócio-

econômico integrado do Estado;
II - fixar as diretrizes para a consecução dos objetivos do

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, respeitando e
preservando os valores culturais do povo mineiro;
III - coordenar as atividades dos diversos setores da

administração pública estadual na elaboração do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado;
IV - propor o plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, a

ser aprovado em lei
V - acompanhar a execução do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, propondo as medidas
governamentais necessárias a seu fiel cumprimento.
ArU 3 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
será assessorado por conselhos estaduais já existentes ou
por câmaras técnicas a serem instituídas pelo Presidente do
Conselho-
Art. 4 - O Conselho aprovará, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias a contar da publicação desta lei, seu novo
Regimento interno.
Art. s - O art.,3Q da Lei nQ 11.721, de 29 de dezembro de
1994, modificado pelo art. 2Q da Lei nQ 11.822, de 15 de
maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3g - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de

Pessoal da Secretaria de Estado da Educação que se encontram
vagos ou que vierem a vagar poderão ser exercidos por
servidores designados para a função pública correspondente
ao cargo vago.
Parágrafo único - Finda-se o exercício dos cargos vagos de

que trata o "capijt" deste artigo com seu provimento por
servidor aprovado em concurso público ou, no caso de não
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provimento, na data de 31 de março de 1997,
i mprorrogavel mente.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 'l - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Ilg 703/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, objetiva declarar de utilidade pública a Casa
da Amizade de Sacramento, com sede no Município de
Sacramento.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.
De acordo com o disposto no art. 196 # l Q, do Regimento
Interno, cumpre-nos elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
A Casa da Amizade é uma associação assistencial e
beneficente, destinada a congregar as esposas dos membros do
Rotary Clube, organização fundada nos Estados Unidos da
América em 1905, com o fim de prestar serviços às pessoas e
estabelecer laços de compreensão entre elas.
Portanto, a instituição sediada em Sacramento trabalha para
promover o bem-estar moral e social daquela comunidade e
merece o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 703/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 703/96

Declara de utilidade pública a CasaS da Amizade de
Sacramento, com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade de Sacramento, com sede no Município de Sacramento-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 724/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro António, o projeto de lei em
epigrafe visa declarar de utilidade pública a Creche Casinha
da Vovó, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A referida instituição desenvolve atividades de grande
alcance social, oferecendo serviços psicopedagógicos às
crianças do Vale do Jatobá e assistência jurídica á
comunidade em geral.

Conclusão
Em face do exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 724/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 745/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para
aderir ao Programa de Apoio á Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal de Estados e dá outras providências.
O projeto foi aprovado no 1Q turno com as Emendas ngs 1 a 4
e com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 7. sendo rejeitadas as
Emendas ns 5 e 6 e ficando prejudicada a Subemenda nQ 1 à
Emenda no 4.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos a seguir a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
As despesas com pessoal em nosso Estado têm excedido
constantemente o limite estabelecido na Lei Complementar n
82, de 27/3/95, que disciplinou o disposto no art. 169 da
Constituição da República.
No quadro a seguir, demonstramos o comportamento dessa

natureza de despesa em relação à receita corrente líquida do
Estado, no primeiro quadrimestre deste exercício.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 1996
(critério com provisão do 13Q salário)

* - O demonstrativo mencionado foi publicado na edição do
Diário do Legislativo de IQ/6/96.
Aplicando-se o limite da Lei Rita Camata, o percentual
máximo de gastos com pessoal para 1996 é 72,39%. Já no
exercício de 1998, esse item não poderá ultrapassar 60%.
Uma vez que a participação da despesa com pessoal acumulada

até abril deste exercício financeiro é de 81,49% da receita
corrente liquida, a adesão de Minas Gerais ao Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e o
empréstimo de R$210.000.000.00 junto á Caixa Econômica
Federal, para implantação do programa de demissões
voluntárias, são fatores relevantes para se superar o
déficit orçamentário e permitir a resolução da crise fiscal-
financeira que vem afetando o Estado
Se considerarmos ainda que o balanço orçamentário referente
ao exercício de 1995 demonstrou déficit do orçamento
corrente superior a R$1.000.000.000,00, ou seja, que as
despesas operacionais realizadas pela administração pública
no exercício de suas atividades foram maiores do que a
receita tributária e os demais recursos integrantes da
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receita corrente, torna-se importante a aprovação do projeto
em comento, que visa a urna solução para gastos que
ultrapassam a capacidade financeira do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

745/96 no 2p turno, na forma do vencido no lQ turno e com a
Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.".
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente e relator - Dilzon Meio - Jairo

Ataide - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto.
Redação do Vencido no 19 Turno

PROJETO DE LEI Ng 745196
Autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- aderir ao Programa de Apoio à Reestruração e ao Ajuste
Fiscal de Estados de que trata o Voto nQ 162/95. do Conselho
Monetário Nacional
II - aditar o contrato de refinanciamento de que trata a

Lei Federal nQ 8.727, de 5 de novembro de 1993, de forma a
assegurar o dispêndio de até 11% (onze por cento) da receita
liquida real do Estado no pagamento das dividas
refinanciadas;
III- negociar junto á rede bancária a transformação em

divida fundada do saldo devedor existente em 30 de novembro
de 1995, relativo aos empréstimos tomados pelo Estado em
antecipação de receita orçamentária.
Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair
junto á Caixa Econômica Federal, com garantia do Tesouro
Nacional, empréstimo até o valor de R$400.000M00,00
(quatrocentos milhões de reais) nas linhas de crédito
previstas no Voto nQ 162/95, do Conselho Monetário Nacional,
e a oferecer ao garantidor, como contragarantia, os recursos
provenientes da arrecadação do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - e das cotas do Fundo de Participação
dos Estados - FPE.
Parágrafo único - Os recursos provenientes do empréstimo de
que trata este artigo serão destinados ao pagamento de
débitos em atraso, ao ajuste fiscal e ao saneamento
financeiro estadual e ao programa de demissões voluntárias a
ser aprovado por lei.
Art. SQ - A partir da proposta orçamentária para o
exercício de 1997, o orçamento anual do Estado consignará
verbas próprias para a amortização das prestações do
principal e o pagamento dos acessórios do empréstimo de que
trata o artigo anterior.
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Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lQ de janeiro de
1996.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário-

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 746/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
altera a estrutura orgânica da Secretaria da Habitação e dá
outras providências.
No 1Q turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo alterar a estrutura
orgânica da Secretaria da Habitação, cujos níveis
hierárquicos superiores passariam a ser constituídos por
Gabinete, Assessoria Técnica, Assessoria de Planejamento e
Coordenação, Superintendência de Administração e Finanças,
Superintendência Habitacional, Superintendência de Infra-
Estrutura e Desenvolvimento Urbano e Superintendência de
Programas Especiais e Emergenciais. Além disso, dispõe a
matéria sobre transformação e extinção de cargos em comissão
naquela Secretaria.
A matéria integra o plano, em curso, de racionalização e

modernização da máquina administrativa.
A alteração na estrutura orgânica daquela Secretaria
implicará diminuição dos órgãos relacionados com a
atividade-meio e alteração e reforço naqueles que
desempenham atividade-fim. Além disso, permitirá a adequação
da Secretaria à atual concepção de política habitacional,
que transcende a simples construção de casas para abranger,
também, urbanização, saneamento e serviços de saúde,
transporte, educação e lazer.
Assim, entendemos que a matéria possibilitará à Secretaria
da Habitação desempenhar melhor sua missão institucional,
apresentar maior eficiência e eficácia, ter estrutura mais
enxuta, com melhor prestação de serviço e visível redução de
custo, havendo uma conseqüente repercussão positiva nas
finanças públicas.
Além disso, a extinção de 28 cargos em comissão (de um
total de 102) acarretará redução de custos e, portanto,
reflexos positivos para os cofres públicos.

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

Lei nQ 746/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Jairo Ataide - Gilmar Machado - Elbe Brandão - Dilzon Melo.

Reflção do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 746/96
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Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Habitação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - A Secretaria de Estado da Habitação passa a ter a
seguinte estrutura orgânica;

- Gabinete;
II - Assessoria Técnica;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
111-a) Centro de Planejamento e Orçamento;
III-b) Centro de Racionalização e Informação;
IV - Superintendência de Administração e Finanças;
1V-a) Diretoria de Pessoal;
IV-b) Diretoria Operacional;
IV-c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
1V-ri) Diretoria de Controle Interno;
V - Superintendência Habitacional
V-a) Diretoria de Políticas Habitacionais;
V-b) Diretoria de Projetos Habitacionais;
VI - Superintendência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento

Urbano:
VI-a) Diretoria de Infra-Estrutura;
VI-b) Diretoria de Desenvolvimento Urbano;
VII - Superintendência de Programas Especiais e
Emergenciais.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2 - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-
Chefe, código M-24, símbolo AH-24, 1 (um) cargo de Diretor
II, código DR-0S, observado o disposto no Decreto nQ 37.711,
de 29 de dezembro de 1995.
Art. 3Q - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão a seguir relacionados, do Quadro Especial de
Pessoal da Secretaria de Estado da Habitação;

- 4 (quatro) cargos de Diretor II, código MG-06, símbolo
DR'06;
II - 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo
A012;
III - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo liA;
IV - 2 (dois) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo

10A;
V - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02,

símbolo 9A;
VI - 8 (oito) cargos de Assistente Administrativo, código
EX-06, símbolo 9A;
VII - 6 (seis) cargos de Secretário Executivo, código EX-

08; símbolo 8A.
VIII - 1 (um) cargo de Supervisor III, código CH-03,

símbolo lOA;
IX - 1 (um) cargo de Assistente Auxiliar, código EX-07,

símbolo 8A.
Art. 4 - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor de Assuntos Habitacionais, código MG-42, símbolo
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AH-42, 1 (um) cargo da classe de Diretor II, código MG-05
(DR-05), com o mesmo fator de ajustamento 1,1000, observado
o disposto no art. 2o do Decreto no 37.711, de 29 de
dezembro de 1995.
Art. S - Fica incluída no Grupo de Assessoramento
(superior) de que trata o anexo do Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, a classe de Assessor de Assuntos
Habitacionais, código MG-42, símbolo AH-42.
Art. 6Q - Os cargos extintos ou transformados nos termos

desta lei, observado o disposto no Decreto nQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
14g 761/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências.
Aprovado no lQ turno, na forma proposta, retorna o projeto

de lei a esta Comissão para receber parecer de 2Q turno.
Fundamentação

Conforme esta Comissão já se manifestou na discussão da
matéria no lQ turno, o projeto de lei em análise não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário á
sua aprovação.
Ao extinguir cargos, o projeto reduz despesas com pessoal
da referida Secretaria, contribuindo para o enxugamento da
máquina administrativa e o equilíbrio das finanças públicas.
O projeto altera, ainda, a estrutura orgânica daquela

Secretaria, com a criação da Superintendência de Pesquisa e
Desenvolvimento, que será responsável pela execução do
Programa Estruturante - Missões Tecnológicas, previsto no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

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

Lei nQ 761/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Antônio Andrade, relator -
Dilzon Melo - Glycon Terra Pinto - Jairo Ataide - Marcos
Hel ênio.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 762/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nQ 762/96, do Governador do Estado, dispõe
sobre alteração na estrutura orgânica da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Aprovado no lg turno, o projeto vem, agora, a esta Comissão
para ser objeto de parecer para o 2Q turno, nos termos do
art. 196, lQ, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Como foi salientado anteriormente, não existem impedimentos

orçamentários á aprovação da proposição. Serão economizados
mensalmente R$13.701,49, em decorrência da extinção de 37
cargos de provimento em comissão. No que se refere ao setor
agropecuário, é importante ressaltar novamente que, para
1996, estão previstas despesas orçamentárias funcionais da
ordem de R$175.000.000,00 Essa cifra supera em 54% o valor
aplicado em 1995, ano em que a área agrícola plantada em
Minas Gerais reduziu-se em 14,85%. No entanto, esse valor
significa 1,55% das despesas totais fixadas no orçamento
para 1996

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

Lei flQ 762/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Antônio Andrade, relator -

Jairo Ataide - Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 747/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n

747/96 dispõe sobre a reestruturaçào da Secretaria de Estado
da Cultura e dá outras providências.
Aprovada no lQ turno, retorna a proposição a esta Comissão
para que sejam elaborados o parecer de 2Q turno e a redação
do vencido, que o integra.

Fundamentação
As despesas públicas efetuadas com pessoal têm superado o

montante que seria desejável. O Governo Estadual, ciente
dessa situação, vem buscando modificá-la, com o intuito de
tornar possível a realização de outros investimentos que são
essenciais para se conseguir a esperada melhoria das
condições de vida da população.
O projeto de lei que ora examinamos se inclui nesse
contexto. Visa a proposição a racionalizar o aparelho
burocrático, conferindo-lhe maior eficiência. A intenção é
obter uma redução dos gastos sem que haja diminuição dos
serviços prestados pelo órgão.
Esses objetivos merecem o nosso apoio, por entendermos que

são medidas exigidas pela população do Estado Também sob o
aspecto legal, entendemos estarem as medidas amparadas, pois
leis de caráter programático em vigor, como a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1996 e o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, já prevêem a reforma
administrativa e a contenção das despesas.
Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 1, que busca evitar a
superposição de funções entre a Secretaria da Cultura e o
IEPHA-MG.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 747/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno,
com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita.
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EMENDA Np 1

Dê-se ao inciso X do art. 1Q a seguinte redação;
"Art. l - .....................................
X - supervisionar e coordenar, por meio do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
- IEPHÂ-MG, o levantamento e o cadastramento do patrimônio
cultural, histórico e artístico do Estado, com vistas a sua
preservação, proteção e adequada utilização pela
comunidade.".
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Jairo Ataide - Dilzon Meio - Glycon Terra Pinto - Gilmar
Machado.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 747/95*

Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da
Cultura e dá outras providências.
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

Capitulo 1
Da Secretaria de Estado da Cultura

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. lQ - A Secretaria de Estado da Cultura tem por
finalidade propor, coordenar, executar e acompanhar a
política estadual de cultura, competindo-lhe:

- fomentar e divulgar a cultura mineira em todas as suas
expressões e em sua diversidade regional promovendo a
circulação de bens culturais;
II - elaborar e executar planos, programas e projetos de
pesquisa, documentação e divulgação das manifestações
culturais;
III - promover a preservação do patrimônio cultural

histórico e artístico do Estado, incentivando o seu uso e a
fruição pela comunidade;
IV - promover ações que visem a estimular o surgimento e o

desenvolvimento de vocações artísticas;
V - estimular a pesquisa e a criação artística, promovendo

a sua veiculação;
VI - apoiar e promover a instalação e a atuação de
bibliotecas, museus, teatros e outras unidades culturais;
VII - promover a formação, o aperfeiçoamento e a
qualificação de t4cnicos e agentes culturais;
VIII - articular-se com órgãos e entidades oficiais e
agentes diversos da comunidade, bem como relacionar-se com
instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, com
vistas a intercâm'Dio e cooperação culturais;
IX - incentivar a aplicação de recursos públicos e privados

em atividades culturais, promovendo e coordenando a sua
captação;
X - supervisionar e coordenar o levantamento e o
cadastramento do patrimônio cultural, histórico e artístico
do Estado, com vistas a sua preservação, proteção e adequada
utilização pela sociedade.

Seção 11
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Da Estrutura Orgânica
Art. 2Q - A Secretaria de Estado da Cultura tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Racionalização e Informação;
b) Centro de Planejamento e Orçamento;
TIL - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Ação Cultural:
a) Diretoria de Desenvolvimento Cultural e Ação
Regionalizada;
b) Diretoria de Pesquisa, Informação Cultural e Divulgação;
c) Diretoria de Projetos e Atividades Especiais;
V - Arquivo Público Mineiro:
a - Diretoria de Arquivos Permanentes:
1) - Divisão de Documentos Escritos;
2 - Divisão de Documentos Fotográficos, Iconográficos,

Cartográficos e Audiovisuais;
b) Diretoria de Gestão de Documentos:

- Divisão de Arquivos Intermediários;
2 - Divisão de Integração Sistêmica;
c - Diretoria de Acesso a Informação e Pesquisa:

- Divisão de Consulta;
2 - Divisão de Bibliotecas e Publicações Oficiais;
3 - Divisão de Pesquisa e Promoções Culturais;
d - Divisão de Conservação de Documentos:
VI - Superintendência de Bibliotecas Públicas:
a - Diretoria de Regionalização da Ação Bibliotecária:
1 - Divisão de Biblioteca-Pólo e Bibliotecas Municipais;
2 - Divisão de Pesquisa e Apoio Técnico;
b - Diretoria de Extensão:

- Divisão de Multimidia;
2 - Divisão de Carros-Biblioteca e de Caixas-Estantes;
3 - Divisão de Bibliotecas Comunitárias;
c - Biblioteca Pública Estadual Luiz de Sessa:
1 - Divisão de Coleções Especiais;
2 - Divisão de Referência e Estudos;
3 - Divisão de Empréstimos;
4-Biblioteca Infantil e Juvenil;
5 - Divisão de Braile;
d - Diretoria de Processamento e Informatização:
1 - Divisão de Seleção. Aquisição e Registro;
2 - Divisão de Tratamento da Informação;
3 - Divisão de Preparação e Reparação;
e - Nemeroteca Pública de Minas Gerais:
1 - Divisão de Recolhimento e Processamento Técnico;
2 - Divisão de Consultas e Informação;
VII - Superintendência de Museus:
a - Diretoria de Museologia:
1 - Divisão de Pesquisa e Documentação;
b - Diretoria de Conservação e Restauração;



c - Museu Mineiro;
d - Museu Casa Guignard - Ouro Preto;
e - Museu Casa Guimarães Rosa - Cordisburgo;
f - Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - Mariana;
2 - Divisão de Museografia e Extensão;
VIII - Superintendência de Publicações e do Suplemento
Literário de Minas Gerais:
a - Diretoria de Edição;
b - Diretoria de Difusão.

Capítulo II
Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art. 3g - Integram a Secretaria de Estado da Cultura:
- por subordinação: Conselho Estadual de Cultura;

II - por vinculação:
a - Fundação Clóvis Salgado;
b - Instituto Estadual do Património Histórico e Artístico

de Minas Gerais - IEPHA - MG;
c - Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -;
d - Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

Capitulo III
Dos Cargos

Art 4Q - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão, constantes no anexo desta lei, do Quadro Especial
da Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 5 - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-

Chefe, código MC-24, simbolo AH-24, 1 (um) cargo de Diretor
II, código MG-OS, símbolo DR-05, lotado na Secretaria de
Estado da Cultura, observado o disposto no art. 2Q do
Decreto flQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995.

Capitulo IV
Das Disposições Finais

Art. 6Q - A descrição e a competência das unidades
administrativas previstas no art. 2p, assim como a
identificação dos cargos a que se referem os arts. 4Q e sg,
serão feitas por decreto.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo

 

(a que se refere o art. 4Q da Lei
 

de de
de 1996)

Cargos de Provimento em Comissão
Secretaria de Estado da Cultura

* - O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário do
Legislativo de 1Q/6/96.



50

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 31 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Jorge Hannas
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Santanna - Jairo Ataide - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Jorge Hannas) - As 91h15min. a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 3, às 20 horas.

ATA DA 1099 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Questões de ordem;

chamada para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para discussão; questão de ordem - la PARTE: Ata
- Suspensão e reabertura da reunião - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista -

Antônio Júlio -- Ajlton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão
- Carlos Pimenta - Dilzon Melo Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Dia lma Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramalho
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco
Régis - Maria Olivia -Mauri Torres - Olinto Godinho -
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 Francisco RamalflO) - 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.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, já se está
ultrapassando o horário marcado para o inicio da reunião, e
é evidente que não há aqui o número regimental para sua
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abertura. Assim, solicito, de plano, a suspensão dos
trabalhos.
O Sr. Presidente - O Deputado chegou neste instante, mas
nós iniciamos nossos trabalhos exatamente no horário marcado
para sua abertura. Com apalavra, pela ordem, o Deputado
Romeu Queiroz.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, em vista da
importância da matéria constante na pauta, solicito a
recomposição de 'quorurn".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita á
Sra. 2a-Secretária, Deputada Maria José I-laueisen. que
proceda à chamada para recomposição do "quorum'.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados.
Portanto, há qucrumu para a continuação dos trabalhos.
O Deputado Durval Angelo - Gostariamos que a Presidência
nos informasse se havia 27 Deputados ao final da leitura
formal dos nomes, ou se esse número foi constatado
posteriormente.
O Sr. Presidente - Antes de a Presidência anunciar, o
número foi completado. Assim, com a palavra, a Sra. 2r
Secretária, para proceder á leitura da ata da reunião
anterior.

1? PARTE
Ata

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Considerando a importância da matéria a
ser votada e a falta de "quorum" para continuação dos
trabalhos, a Presidência vai suspender a reunião por 15
minutos, para a recomposição do número regimental. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. PresidentE - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que

persiste a falta de 'quorum' para continuação dos trabalhos
e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Ata - Correspondência: Mensagens flQS
116, 117. 118 e 119/96 (encaminham, respectivamente, os
Projetos de Lei nQs 834 e 835/96 e os Vetos Parciais às
Proposições de Lei ns 12.978 e 12.981), cio Governador do
Estado - Oficios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 836 a 838/96 -
Requerimentos ns 1.456 a 1.467/96 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Marcelo Cecé, Marco Régis (2) e
Wanderley Ávila e das Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira - Za Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - Marco Régis - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino
- Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
4 Fase
Ata

-
0 Deputado João Leite, 2Q-Secretário 'ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Paulo Scflettino, 1Q-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 116/96*

Belo Horizonte, 30 de maio 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 nQ 11,393, de 6 de janeiro de
1994, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -



FINO - e dá outras providências, e lhe acrescenta
dispositivos.
As modificações da Lei flQ 11.393, de 6 de janeiro de 1994,
têm por finalidade conferir ao Fundo de Incentivo á
Industrialização - FINO - características mais flexíveis,
visando à atração de empreendimentos novos para o Estado,
como ressalta o Secretário de Estado de Indústria e Comércio
na exposição que me encaminhou e que segue anexa para
conhecimento dessa Casa.
Nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado, solicito

que o projeto encaminhado seja apreciado com urgência.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais

PROJETO DE LEI Np 834196
Altera a Lei nQ 11.393, de 6 de janeiro de 1994, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências, e lhe acrescenta dispositivos.
Art. lg - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei nQ
11.393, de 6 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. l Q - . . .................................

l Q - Os recursos do Fundo destinam-se à implantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial - PRÓ-
INDUSTRIA - e do Programa de Indução à Modernização
Industrial - PROIM - e de outros programas que vierem a ser
instituídos com o objetivo de promover o desenvolvimento e a
modernização do parque industrial mineiro.

- Programas novos a serem sustentados pelo Fundo serão
instituídos por recomendação do Grupo Coordenador, conforme
o disposto no parágrafo único do artigo 10, com a redação
dada por esta lei.
Ãrt &Q - ..

- será exigida do beneficiário contrapartida de recursos
próprios, financeiros ou não, de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do total do investimento fixo;
II - o prazo de carência será de até 36 (trinta e seis)

meses;
III - o prazo de amortização será de até 60 (sessenta)

meses; -

V - os juros serão de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado;

VII- haverá garantias reais ou fidejussórias, a critério
do agente financeiro;

lQ - Os financiamentos estão sujeitos ainda às normas e
condições especificas de cada um dos programas sustentados
pelo Fundo.

2 - Os prazos de carência e amortização mencionados nos
incisos II e III deste artigo poderão, excepcionalmente, ser
ampliados, nos casos de projetos destinados á implantação de
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unidade industrial e à expansão de unidade industrial já
instalada no Estado, desde que os projetos sejam
considerados de importância estratégica para o Estado.
Art. 7 - Havendo inadimplência por parte da empresa em
relação a quaisquer das obrigações assumidas no contrato,
incidirão sobre o saldo devedor atualização monetária plena,
multa e juros moratórios, sem prejuízo de outras penalidades
cabíveis.

ip - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de
acordo, em relação às penalidades previstas no "caput deste
artigo, observados critérios próprios estabelecidos na
regulamentação de cada programa.

2 - O disposto no parágrafo anterior não se aplicará nos
casos comprovados de prática de sonegação fiscal.
Art. 10 - ....................................
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4Q, inciso III, da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993:

III '' tirizar o agente financeiro a caucionar os direitos
creditôrios do Fundo 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 n
36, de 18 de janeiro de 1995.'.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, mantendo-se inalterados os financiamentos já
aprovados.
Art. 3 - 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.

PROJETO DE LEI No 835/96
Autoriza o Estado a contratar operação de crédito para os

fins que menciona e dá outras providências.
Art. l - 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 de reais) para o Programa de
Mobilização Comunitária;
II - R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais)

para a pavimentação do trecho Santa Bárbara - Mariana da
Rodovia MG-129;
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 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
o Centro de Feiras de Belo Horizonte.



55t

Art Q - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, em sua integra, o contrato celebrado com a
CVRD, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
assinatura do instrumento.
Art 3 - O Poder Executivo enviará à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa informações detalhadas sobre os projetos
financiados, podendo esta comissão requisitar às partes
informações que julgar necessárias para a avaliação da
aplicação dos recursos previstos no artigo 1Q 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 próprias do Estado
do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, de que trata o
artigo 159, 1. lan da Constituição Federal.
Art. 5p - O Poder Executivo consignará na lei orçamentária
anual dotações suficientes para a amortização do principal e
dos encargos da operação de crédito de que trata esta lei.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7g - 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 117196
Belo Horizonte, 31 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, Que autoriza o Estado a contratar operação de
crédito para os fins que menciona e dá outras providências.
Os recursos financeiros da operação de crédito de que trata

o projeto são originados do lucro anual da Companhia Vale do
Rio Doce e constituem fundo para o desenvolvimento da região
de Minas Gerais sob a influência dessa Companhia.
Os recursos da operação de crédito, dentro de tal diretriz,
serão destinados á execução de programa e de obras de
interesse social e econômico do Estado, compreendendo a
execução de programas comunitários, pavimentação de rodovia,
melhoria de aeroporto, acesso ao Distrito Industrial de
Coronel Fabriciano e ampliação das atividades do Centro de
Feiras de Belo Horizonte.
Por se tratar de matéria urgente, solicito que o projeto
seja apreciado com urgência, nos termos do artigo 69 da
Constituição de Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais

"MENSAGEM Np 118196*
Belo Horizonte. 30 de maio 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
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VIII, combinado com o artigo70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei nQ 12.978,
que transforma a Secretaria de Estado da Casa Civil do
Governo de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da
Comunicação Social em Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social 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 Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais:

Razões do Veto
Vem á sanção a Proposição de Lei nQ 12.978, que transforma
a Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo de Minas
Gerais e a Secretaria de Estado de Comunicação Social em
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social e dá
outras providências.
Ao examinar a proposição em apreço sou conduzido, por
razões de ordem constitucional e de interesse público, a
opor-lhe veto parcial, incidente sobre o seu artigo 15 e
i Q e 2, resultante de emenda parlamentar, que prevê que "a
Fundação TV Minas-Cultural e Educativa reservará até 60
(sessenta) minutos diários para a divulgação das atividades
do Poder Legislativo.
Assim, não obstante reconhecer o espirito da proposta,
retiro da sanção o dispositivo em destaque, uma vez que a
sua aceitação traria para o Tesouro do Estado, em momento de
notória dificuldade financeira, pesado ônus e, ainda mais,
sem a correspondente previsão na lei orçamentária anual,
portanto, dentro da vedação inscrita no inciso 1 do artigo
161 da Constituição do Estado.
Acresce salientar, ainda, que a matéria de que trata o

dispositivo excluido, pela sua natureza, exigiria estudos
pormenorizados nas respectivas áreas dos Poderes do Estado
para a formulação de uma proposta conjunta, atendendo ao que
dispõe o parágrafo único do artigo 228 também da
Constituição do Estado.
São esses os motivos que me levam a opor veto ao artigo is
da Proposição de Lei nQ 12.978, devolvendo-a ao reexame da
egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de maio de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 119196*
Belo Horizonte. 30 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei nQ 12.981,
que transforma a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social e a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente
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em Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente 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 Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12.981, que transforma a

Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e a
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente em
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente e dá outras providências, vejo-me
no dever de excluir da sanção o seu artigo 12.
o dispositivo mencionado, resultante de' emenda parlamentar,
é retirado da sanção porquanto cabe ao Poder Executivo
definir as transformações necessárias na sua estrutura de
organização administrativa, mediante proposta da Comissão
Coordenadora de Reforma do Estado - CERES -, de que trata o
Decreto nQ 32.938, de 8 de outubro de 1991, salientando,
ademais, que a transferência das atividades da
Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor
Infrator - SAREMI - da Secretaria de Estado da Justiça, já
prevista no artigo 22 da Lei nQ 11.819, de 31 março de 1995,
ainda está sendo analisada.
São esses os motivos que me levam a opor veto parcial á
proposição em causa, para dela excluir o artigo 12,
devolvendo-a ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de maio de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial-

Publicado de acordo com o texto original.
Dp i CI OS

Do Sr. Adib Jatene, Ministro da Saúde, solicitando o apoio
desta Casa ao projeto de lei que cria a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF.
Do Sr. Paulo Tarso Flecha de Lima, Embaixador do Brasil nos
Estados unidos (2), agradecendo os convites para participar
da reunião especial em comemoração ao centenário de
nascimento do ex-Governador Israel Pinheiro e da solenidade
de apresentação do projeto do livro 'Expressões Vivas de
Minas" - Tomo II.
Do Sr. Sérgio Cabral Filho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, informando da impossibilidade
de participar da reunião para instalação do Colégio
Brasileiro de Presidentes das Assembléias Legislativas, em
virtude das comemorações dos 70 anos do Palácio Tiradentes•
que é sede daquele Poder Legislativo.
Do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG,
encaminhando documento por meio do qual o Conselho
Universitário da citada instituição manifesta sua
preocupação com a precariedade do funcionamento atual das
instituições federais de ensino superior, tanto no que diz
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respeito ao salário inadequado de seus servidores Quanto
insuficiência de recursos financeiros para o desenvolvimento
das atividades acadêmicas. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda (2),
encaminhando, em atendimento a solicitação da CPI do VAF,
cópias das DAMEFs - Anexo 1 - VAF "A" das empresas
relacionadas pela Comissão; informando que desconhece o ,teor
das irregularidades, notificadas pelo Sr. Aloisio Hugo
Guimarães, na apuração do VAF relativo ao período de 1990 a
1994 e que os documentos, solicitados pela Comissão,
referentes ás declarações do VAF da FIAT S.A. e da
PETROBRAS, serão enviados em breve. (- A CPI do VAF.)
Do Sr Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança
Pública, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Miguel Martini, que, em virtude do disposto no art. 40, 'in
fine", da Resolução nQ 734, de 1989, do CONTRAN, não será
possível a intercessão daquela Secretaria junto ao citado
órgão. (- Anexe-se ao Requerimento nQ 1.187/96.)
Da Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação,
encaminhando, em atenção a requerimento da Deputada Maria
Dlivia (revisão da situação funcional dos servidores em
exercício nas Superintendências Regionais e Central de
Ensino que ocupam cargos de 2g grau de escolaridade e têm
habilitação em nível superior), informação da Diretoria
competente, segundo a qual a revisão solicitada não tem
amparo legal, pois a Constituição Federal estabelece que a
investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação
prévia em concurso público (- Anexe-se ao Requerimento n
1.114/96.)
Do Sr. Benê Guedes, Secretário de Recursos Minerais,
informando que, para dar execução ao mapeamento geológico do
Estado, que constitui meta prioritária do governo para o
setor mineral, aquela Secretaria assinou convênio com a
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM -; e
encaminhando os primeiros resultados do Projeto Leste, que
prevê o mapeamento de 75.000km2 nessa região.
Do Sr. César Callegari, Presidente da Comissão de Educação

da Assembléia Legislativa de São Paulo, dando ciência de sua
eleição para o referido cargo.
Do Sr. Guálter Pereira Monteiro, Prefeito Municipal de

Congonhas, comunicando, em atendimento a solicitação da CPI
que investiga o processo de apuração do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - de municípios do Estado, que aquela
Prefeitura não dispõe de cópia da Declaração Anual do
Movimento Econômico e Fiscal - DAMEF -, pois trata-se de
documento fiscal do Estado, elaborado em via única. (- A CPI
do VAF.)
Do Sr. Joel Leonel de Aviz, Prefeito Municipal de
Vespasiano, encaminhando cópia da sinopse gerencial do
referido município referente ao período de janeiro a março
de 1996.
Do Sr. Júlio Maria Sangy da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Manhumtrim, encaminhando cópia de moção da
referida Casa, em que se repudia a reforma administrativa do
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Governo do Estado no tocante às demissões efetuadas no
âmbito da rede estadual de ensino. (- A Comissão de
Educação.)
Do Sr. Alysson Paulineili, Secretário de Agricultura,
encaminhando, a pedido da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, informações prestadas pela EMATER-MG relativas
á situação dos agricultores da região de Unai, os quais se
encontram endividados. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)
Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Delegado Regional

em Belo Horizonte do Banco Central do Brasil, encaminhando,
em resposta a solicitação feita pela Comissão de Defesa do
Consumidor, informações daquele órgão acerca do Plano
Empresário do Sistema Financeiro da Habitação. (- A CPI do
VAF.)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de

Administração, informando, em atenção a pedido da Comissão
de Justiça, que a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo já
foi consultada sobre o processo de reversão do imóvel que
menciona, situado no Município de Paineiras, e que, tão logo
aquela Pasta se manifeste, será dado conhecimento a esta
Casa. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 676/96.)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de

Administração, informando, em atenção a pedido da Comissão
de Justiça, que a Secretaria de Educação já foi consultada
sobre o processo de reversão do imóvel que menciona, situado
no Beco Senhor do Bonfim, no lugar denominado Lavrado, e
que, tão logo aquela Pasta se manifeste, será dado
conhecimento a esta Casa. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se
ao Projeto de Lei nQ 7*7/96.)
Da Sra. Marta Nair Monteiro, Vereadora à Câmara Municipal

de Belo Horizonte, manifestando sua preocupação no que diz
respeito ao projeto de lei que institui a cobrança de
contribuição com a finalidade de complementar o custeio
relativo às aposentadorias dos servidores públicos civis e
militares do Estado, uma vez que, no seu entendimento, o
referido projeto fere princípios constitucionais. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nQ 813/96.)
Do Sr. Paulo Eduardo Behrens, Superintendente Operacional
de Saúde, prestando informações acerca de solicitação do
Deputado Carlos Pimenta feita ao Ministro Adib Jatene,
visando à autorização de pagamento e reposição de glosa
referentes aos faturamentos do Hospital Aroldo Tourinho e da
Santa Casa de Montes Claros.
Do Sr. José Afonso Moura Nunes, Chefe de Gabinete da
Presidência do BEMGE, informando, em atenção a carta de
produtores de Unai ao Deputado Paulo Piau, encaminhada por
esta Casa àquele Banco, que a instituição vem tomando todas
as medidas possíveis de preparação para o alongamento ou a
securitização das dividas de crédito rural. (- A Comissão de
Agropecuária.)
Do Sr. José Duarte Carvalho. Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte -
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SETRANSP -, encaminhando cópia de relatório referente a
danos verificados por ocasião do jogo entre Cruzeiro e
Atlético, realizado em 26/5/96, no Estádio Magalhães Pinto.
(- A Comissão de Educação.)
Dos Srs. Almyr Vargas de Paula, Presidente da Associação

Comercial de Governador Valadares, e Paulo Passos, Chefe de
Gabinete da Presidência da FIEMC-, agradecendo o convite para
a reunião especial em homenagem à Associação Comercial de
Juiz de Fora pelo centenário de sua fundação.
Do Sr. André Luis Alves de Melo, desistindo da
Representação Popular nQ 3/96, em vista dos esforços
desenvolvidos pelo Governo do Estado a fim de aprimorar os
serviços prestados pela Defensoria Pública. (- Anexe-se á
Representação Popular nQ 3/96.

TELEGRAMAS
Da Sra. Regina Assunção, Senadora; dos Srs. Bonifácio

Andrada, Jair Siqueira e Zaire Rezende, Deputados Federais;
Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça, e
Ademir Lucas, Secretário de Esportes, agradecendo o convite
para a reunião especial em homenagem à Associação Comercial
de Juiz de Fora, pelo centenário de sua fundação.

CARTÕES
Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG;

Silvio Mitre, Secretário da Habitação, e Silvinho Rezende,
Vereador á Câmara Municipal desta Capital, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem à Associação
Comercial de Juiz de Fora, pelo centenário de sua fundação.
Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG;
Roberto Borges Martins, Presidente da Fundação João
Pinheiro, e Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto
da Secretaria da Habitação, agradecendo o convite para
participar do ciclo de debates sobre o tema °Agribusiness".
Do Ten.-Del. João Batista Hernandes Trindade, agradecendo

convite a ele formulado.
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a ia Fase do
Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI 14g 836/96
Dá a denominação de Joaquim Knupp à Escola Estadual de

Luisburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Joaquim Knupp a Escola Estadual

de Luisburgo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: A mudança de nome da referida Escola é uma
homenagem à vida exemplar de Joaquim Knupp, figura de
destaque no Município de Luisburgo, onde deixou marcas de
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sua bondade, de seu espirito participativo, de seu
patriotismo.
Além de ser natural da cidade, ali criou sua família com
atividades de comerciante e como proprietário rural. Exerceu
também as funções de funcionário do Correio e inspetor de
alunos. Colaborou na implantação da luz a motor e do
primeiro aparelho telefônico, na construção da igreja
matriz, tendo, além disso, doado uma grande área para a
construção do Centro de Aprendizagem Comunitária - CAC - do
qual foi o primeiro Presidente eleito, e na qual hoje
funciona a Escola Estadual de Luisburgo.
- 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 837196
Declara de utilidade pública a Associação Educacional Bom

Jardim, com sede no Município de Camanducaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educacional Bom Jardim, com sede no Município de
Camanducaia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Simão Pedro Toledo
Justificação: Tendo por finalidade a promoção de instrução
básica à população do Bairro Bom Jardim, a Associação
Educacional Bom Jardim, há mais de 20 anos, vem prestando
bons serviços a essa comunidade, inscrevendo-se, atualmente,
como uma das mais tradicionais instituições de ensino do
Município de Camnanducaia. Sem fins lucrativos e composta de
pessoas da mais alta idoneidade e espírito público, a
Associação busca, por meio desta proposição, o
reconhecimento estadual para suas atividades.
Por tratar-se de projeto de lei que se coloca de acordo com
todas as disposições legais e morais do gênero, espera o
signatário obter dos nobres pares a sua aprovação.
- 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 Hp 836196
Dispõe sobre leilão de veículos usados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Cinqüenta por cento dos veículos usados

pertencentes ao Governo do Estado de Minas Gerais, indicados
para leilão, deverão ser entregues a Prefeituras ou
entidades filantrópicas devidamente reconhecidas de
utilidade pública e em plena atividade.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 1996.
José Bonifácio
Justificação: Cerca de mil veículos deverão ser leiloados

pelo Estado. Como todos sabem, esses leilões nunca
arrecadam, por culpa dos compradores, o real valor
financeiro dos bens. Destinando-se a Prefeituras e entidades
parte desses veículos, teremos um beneficio social
incomensuravelmente maior que o valor monetário que seria
arrecadado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização para parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.456/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Nova Luz Bonfinopolitana, localizada no Município
de Bonfinôpolis de Minas, por seus 12 anos de existência.
NQ 1.457/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Atalaia da Serra, localizada no Município de
Conceição do Mato Dentro, por seus 15 anos de existência.
Ng 1.458/96, do Deputado Wanderiey Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Irmãos Unidos Divinenses, localizada no Município
de Divino das Laranjeiras, por seus 19 anos de existência.
NQ 1.459/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Liberdade, Disciplina e Justiça, localizada no
Município de Porteirinha, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.460/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Ouro Branco, localizada no Município de
Ouro Branco, por seus 8 anos de existência.
NQ 1.461/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paz e Progresso, localizada no Município de Belo
Horizonte, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.462/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fé e Perseverança, localizada no Município de Belo
Horizonte, por seus 53 anos de existência.
Ng 1.463/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Trinta de Junho, localizada no Município de Belo
Horizonte, por seus 53 anos de existência. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)
NQ 1.464/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando seja encaminhado oficio ao Procurador-Geral de
Justiça do Estado, parabenizando-o pela expedição da
Resolução nQ 13/96, que cria a Secretaria Executiva do
Programa de Proteção ao Consumidor e regulamenta suas
atividades.
Ng 1-465/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja consignada em ata dos trabalhos de Plenário
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manifestação de solidariedade da referida Comissão com o Sr.
Mário Genival Tourinho e os demais passageiros de vôo da
VASP procedente de Recife, em face de incidentes Ocorridos e
relatados na Comissão. (-Distribuídos à Comissão de Defesa
do Consumidor.)
NQ 1.466/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja consignado em ata dos trabalhos de Plenário
voto de congratulações com a diretoria da TAM, pelos
excelentes serviços que a empresa presta aos passageiros
deste Estado. (- Anexe-se ao Requerimento np 541/95.)
NQ 1.467/96, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sociedade Rural de Montes Claros, pela realização, naquela
cidade, da XXII Exposição Agropecuária. (-A Comissão de
Agropecuária.) -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Marcelo Cecé, Marco Régis (2) e Wanderley Ávila e das
Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira.

Za Fase
Abertura de Inscrições

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art.
229 do Regimento Interno, inicia-se hoje, 3 de junho, o
prazo de dez dias para requerimento de informações ao Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas sobre a prestação de
contas do Governador do Estado referente ao exercício de
1995.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 2a Reunião
Extraordinária, do Requerimento nQ 1.343/96, do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira; pela Comissão de Defesa do
Consumidor - aprovação, na 29a Reunião Ordinária, do
Requerimento flQ 1.278/96, do Deputado Carlos Pimenta; e
pelos Deputados Marcelo Cecé - afastamento do território
nacional no período de 25/5/196 a 1Q/6/96 (Ciente. Publique-
se.); Wanderley Avila - falecimento da Sra. Sinforoza
Moreira Rios, em Pirapora; e Marco Régis (2)- falecimento do
Sr. Hilário Sachiào, em Nova Resende, e da Sra. Maria
Vicença Resende, em Esmeraldas (Ciente. Oficie-se.).

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 deliberativa de amanhã, dia 4. ás 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
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publicada na edição anterior.), e para a extraordinária da
mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 249 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
20 DE MAIO DE 1996, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO FÓRUM

TÉCNICO ORÇAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS, COM O TEMA
"INSTRUMENTOS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS: LDO, PPAG E

ORÇAMENTO"
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e

Sebastião Navarro Vieira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Adroaldo
Quintela dos Santos - Palavras do Sr. Paulo Eduardo Nunes de
Moura Rocha - Designação do Coordenador - Palavras do Sr.
Coordenador - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio Júlio
- Anderson Adauto - Antônio Genaro - Arnaldo Penna -
Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Dílzon Meio - Dimas
Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Jairo Ataide - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguei Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricies
Ferreira - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 141h45min,

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 da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria José IIaueisen, 22-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida a tomar assento
à mesa os ExmQs Sr. Dr. Adroaldo Qijintela dos Santos,
pesquisador do Centro de Treinamento para o Desenvolvimento
Econômico; Dr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha, técnico
do Instituto de Estudos Sócio-Econômicos e Consultor da
Escola Nacional de Administração Pública; Dr. Marcus
Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento, e a Deputada
Maria José Haueisen, 2-Secretária da Mesa da Assembléia.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao
prosseguimento do Fórum Técnico Orçamento e Políticas
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Públicas, com o tema "Instrumentos de Alocação de Recursos
Públicos: LDO, PPAG e Orçamento".

Palavras do Dr. Adroaldo Quintela dos Santos
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, Deputado Agostinho Patrús; Sr. Secretário Adjunto de
Minas Gerais, Dr. Marcus Pestana; colegas da Mesa; senhoras
e senhores. O convite que me foi formulado pelos
organizadores deste evento causa-me a grande satisfação de
poder vir aqui discutir sobre alguns aspectos de nossa
experiência, quanto aos instrumentos de planejamento que
foram instituídos, basicamente, a partir da Constituição
Federal de 1988, em que os Estados e municípios - guardados
seus diferentes níveis de atuação - fizeram adequações
àquela Constituição.
Gostaria de iniciar minha fala exatamente tentando fazer
uma comparação entre as Constituições mineira e Federal, no
que diz respeita ao estatuto juridico desses instrumentos.
Numa segunda etapa, o foco deveria se direcionar muito mais
para o Sistema Federal de Orçamento: como ele está
estruturado, corno é realizada a relação entre o Executivo e
o Legislativo e algumas mudanças que estão ocorrendo, neste
momento, do ponto de vista da política orçamentária - como é
que o Governo Federal vem seguindo essa reforma dos
estatutos jurídicos e dos instrumentos de alocação de
recursos e como essa reforma está acontecendo, do ponto de
vista da política institucional e gerencial no próprio
orçamento. A maneira de fazer o orçamento está mudando, e
mudando significativamente, nos últimos anos. Sobretudo, na
elaboração do orçamento para o ano de 1997, existem mudanças
significativas em curso.
Eu estava preparado para um "workshop' com 50 pessoas e
trouxe algumas transparências. Para seguirmos o raciocínio,
gostaria de passar essas transparências, á medida que
fôssemos conversando. São 15h5min no meu relógio, e vou
pedir ao Coordenador que, quando estiverem faltando 5
minutos, me avise para que eu possa abreviar a minha fala.
Mas acredito que não precisaremos de mais tempo. (- Pausa.)
o primeiro ponto é quanto ao Plano Plurianual. Temos uma
diferença conceitual e significativa entre os dois
instrumentos. Vejamos qual é: primeiro, do ponto de vista da
União, o conceito do preâmbulo do art. 165, com o 'caput" do
art. 154, da Constituição mineira, não há grande diferença.
A diferença fundamental é exatamente com relação ao
parágrafo único, que não existe na Constituição Federal.
Igualmente à constituição mineira, a Constituição Federal,
no seu art. 174, 1Q, determina que o Governo tem que fazer
um plano nacional de desenvolvimento que seja indicativo
para o setor privado e normativo para o setor público.
Acontece que a Constituição Federal não faz qualquer
correlação entre esse plano nacional e os planos que estão
vinculados à matéria orçamentária, ou seja, ao Plano
Plurianual, à LDO e o orçamento anual, enquanto na
Constituição mineira esse parágrafo único diz o seguinte: "O
Plano Plurianual e os programas estaduais, regionais e
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setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
e submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa" . Ou
seja, determina claramente uma hierarquia entre o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e o Plano Plurianual e
todos os outros instrumentos de alocação de recursos que
estão mais abaixo na escala hierárquica desses instrumentos
legais. Por isso, o primeiro ponto que mostra uma
importância maior, do ponto de vista constitucional, desse
aparato legal é exatamente uma melhor armação entre a
Constituição Federal e a Constituição mineira. Do ponto de
vista do equipamento juridico-constitucional, a Constituição
mineira é mais avançada do que a Federal-
Sobre a LDO, não vou me alongar, porque isso será um pano
de fundo sobre o qual faremos uma discussão. Os sistemas,
inclusive, foram tratados com mais profundidade hoje pela
manhã. Eu queria mostrar que o Estatuto Juridico da LDO,
tanto no caso da União como no caso de Minas Gerais,
praticamente é o mesmo. A LDO é aquela lei que faz uma
articulação entre o Plano Plurianual e os orçamentos anuais,
que estabelecem metas e prioridades para licitação pública.
E essas metas devem estar no Plano Plurianual fazendo a
anualização para estabelecer e dispor sobre alterações na
legislação tributária e estabelecer as politicas de
aplicação dos agentes financeiros oficiais de fomento.
Então, sobre esse ponto de vista e também sob o ponto de
vista da LDO, não há quaisquer diferenças entre uma
legislação e outra.
Mas avancemos para o orçamento. O primeiro ponto é que o

orçamento anual da União compreende três peças orçamentárias
ligadas a ele. A primeira é o próprio orçamento fiscal que
se refere aos Poderes da União, seus fundos, órgãos,
entidades das administrações direta e indireta, inclusive
fundações instituidas e mantidas pelo poder público. A
segunda, o orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social básico com direito a voto. E a terceira, o orçamento
da seguridade social - uma novidade -, que abrange o
orçamento do antigo CIPAS, que não transitava pelo
Congresso, não era apreciado como matéria orçamentária. Esse
orçamento é algo novo e não faz parte, por exemplo, do
orçamento do Estado de Minas Gerais, sob o ponto de vista da
legislação. Ou seja, no orçamento de Minas, temos o
orçamento fiscal, cuja tradução é o orçamento de
investimentos. Mas tem algo extremamente diferente que, de
certo modo, já é um certo avanço, em termos da legislação da
matéria constitucional, no modo de fazer com que o
detalhamento da lei orçamentária se torne matéria da Lei
Maior. Vejam bem, essa é uma grande diferença, essa matéria
integrará a lei de orçamento.
Demonstrativo especifico com detalhamento das ações

governamentais, em nivel minirno de: 1 - objetivos e metas; 2
- fontes de recursos; 3 - natureza da despesa; 4 - órgão ou
unidade responsável pela realização da despesa; 5 - órgão ou
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por região do Estado; 7 - identificação de forma
regionalizada dos efeitos sobre as receitas e as despesas,
decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios
de natureza financeira, tributária e crediticia. Qual é O
efeito prático desse art. 157 da lei de Minas Gerais? E
exatamente tornar obrigatório, do ponto de vista legal, o
quadro de detalhamento da despesa. A Constituição não
regulou nenhum dispositivo inicial sobre isso, deixando essa
matéria para lei complementar de finanças públicas. No caso
de Minas Gerais, isso se torna obrigatório. As leis de
diretrizes orçamentárias têm feito o papel de cumprir
aquelas lacunas dos artigos que a Constituição de 1988
acabou derrogando. Quer dizer que já não estão presentes na
Lei nQ 4.320. Estamos definindo, na LDO, matérias que
informam como vai ser o formato, o conteúdo e a estrutura do
orçamento. No caso de Minas Gerais, ela se tornou um avanço
como matéria constitucional que, de um lado, elimina
determinados prazos, mas, de outro lado, veremos que pode se
constituir em engessamento futuro.
Antes de passarmos a discutir a questão do querer ver mais
amiúde", vamos voltar para o sistema orçamentário federal.
Do ponto de vista do conteúdo do orçamento, da abrangência
maior, do principio da universalidade da unidade
orçamentária, todas as despesas e receitas devem figurar no
orçamento geral da União. Esse "todas do ponto de vista de
receitas e despesas, apenas precisará ser clareado, em
função dos tipos de orçamentos. No caso do orçamento fiscal,
evidentemente que todas as receitas fiscais e todos os
gastos fiscais têm que estar contidos na lei orçamentária.
No caso do orçamento da seguridade social, a mesma coisa.
Mas, no caso do orçamento de investimentos, já é diferente.
Não há obrigatoriedade e não deveria existir. Do ponto de
vista doutrinário, nenhuma obrigatoriedade deveria haver em
figurar receitas e despesas operacionais das empresas no
orçamento. A questão que se discute, no Legislativo, é
exatamente a participação da sociedade, representada pelo
Legislativo, na discussão do destino do gasto público, dos
investimentos das empresas. Essa discussão deve haver, na
medida em que a União ou o próprio Estado tenham maioria do

e capital social básico das organizações empresariais,
recursos esses da formação do capital, que são oriundos dos
impostos e tributos, na sua origem. E evidente que é
necessário que a sociedade saiba, claramente, qual é o
destino desses investimentos, o que não existia antes da

2 Constituição de 1988. Mas não se deve vincular despesas
operacionais e receitas. Podemos pensar no Presidente da
CEMIG fazendo um crédito suplementar para realizar uma
operação normal de compras de insumo. Não, se for
investimento, temos de definir onde será feito e se
interessa á sociedade e aos diversos setores sociais que
conste no orçamento.
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Cobertura institucional dos três Poderes - Legislativo,
Judiciário e Executivo -, a peça orçamentária que, em ambos
os casos, ela define.
Natureza do voto. O orçamento define tetos da despesa, ou
seja, o máximo que pode ser gasto. A execução, até esse
limite, é 'normal e automática", é preciso haver a
publicação do quadro de detalhamento da despesa. No caso da
União, 20 dias depois da sanção da lei pelo Presidente da
República, o Governo tem de emitir e dar publicidade ao
quadro de detalhamento da despesa, um documento que mostre
como vai ser realizado o gasto. A partir desse quadro de
detalhamento é que se pode iniciar a execução orçamentária e
financeira, ou seja, os órgãos podem emitir seus empenhos e
fazer suas operações. A gestão pública do orçamento começa a
partir do momento em que se faz a publicação do quadro de
detalhamento da despesa. Acima desse limite, existe decreto,
ou seja, existe a especificação dos tetos. Na Constituição
de Minas, na lei de orçamento, ela é 15% do valor global da
despesa; em outros lugares é 20% ou 301. O valor dos
créditos adicionais tende a ser reduzido à medida que
tenhamos uma inflação mais baixa, podendo chegar até zero.
A lei do orçamento deve conter algumas informações

suplementares, que dizem respeito a uma exposição de motivos
mais ampla, onde o Governo mostra claramente para a
sociedade que, na hora em que ele envia o projeto de lei
para apreciação do Legislativo, tem de mostrar quais são os
parâmetros macroeconômicos sob os quais foram definidos os
números do orçamento, tanto no que diz respeito à estimativa
da receita quanto à fixação da despesa.
o orçamento da União contempla várias classificações. Quero

chamar a atenção para dois aspectos que diferem do orçamento
de Minas Gerais. Pontos de agregação: em primeiro lugar, o
institucional. Todo orçamento, desde os seus primórdios,
quando surgiu na Inglaterra, no século XVIII, teve a sua
primeira classificação fundamental como ente que faz a
despesa. A classificação institucional é isso, porque o
orçamento é autorização legislativa para que certos órgãos
possam fazer gastos com dotação para realizar os seus
programas de trabalho. E preciso, em primeiro lugar,
identificar o ente que vai manipular certos valores de
dotação e realizar despesas.
O segundo critério, que é mais moderno e é um critério
funcional programático, que no Brasil é constituido pela
famosa Portaria nQ 9/74, da Secretaria de Planejamento do
Governo, é a esfera, que é algo novo que surge no orçamento
federal. A partir da Constituição de 1988, há uma certa
contradição entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo.
Do ponto de vista do Legislativo, o interesse era que
houvesse três peças orçamentárias claramente definidas, ou
seja, que houvesse um orçamento fiscal, um da seguridade e,
depois, um outro orçamento das estatais. No caso do Governo
Federal, não, as duas peças foram unificadas. Temos
orçamento fiscal e de seguridade juntos e o das estatais
separadamente, até porque quem faz o orçamento e o
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investimento das estatais é uma outra agência federal e a
Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
A responsabilidade primária pela coordenação do orçamento
fiscal e da seguridade é da Secretaria de Orçamento Federal.
O orçamento é feito por dois agentes diferenciados. O
Governo não quis abrir duas peças, então criou um
estratagema, fazendo uma peça só, identificando por esfera.
Quando há, ao lado de uma programação, do programa de
trabalho de um órgão. um F", significa que a despesa é
feita ã custa de receitas do orçamento fiscal. Quando há um
"5", significa que aquilo corresponde ao orçamento da
seguridade social.
Outra coisa que aparece no orçamento, a partir de
exigências do Congresso, é a modalidade de aplicação. Isso
não existe na maioria dos orçamentos do Estado. Parece-me
Inclusive que a tendência já é de discussão na lei
complementar de finanças públicas. Pelo menos, o último
projeto que está no Senado, que é o projeto do Senador Lúcio
Alcântara, que está votando a discussão, e que em grande
parte é o PL.C, é o flQ 222, de autoria do atual Senador e
Ministro do Planejamento José Serra, já contém a
obrigatoriedade ce que todas as esferas de Governo, seja
federal, estadual ou municipal, explicitem a modalidade de
aplicação. Qual é a vantagem de explicitar a modalidade de
aplicação no orçamento? Claramente define-se na lei
orçamentária se o Governo está fazendo a execução daquele
projeto diretamente por entidade, se aquilo corresponde a
uma transferência a outra instância governamental, ou seja,
Estado ou município, ou transferências á iniciativa privada
ou a subvenções sociais A cada ente que vai executar o
orçamento, passamos a ter um identificador, que se chama
modalidade de aplicação. Por exemplo, quando temos no
orçamento modalidade de aplicação 90, significa um gasto
direto do agente, da instituição ou do ente que tem o
orçamento. Esse É, um ponto muito importante.
A terceira questão se refere à fonte de receita e aos
grupos de despesa, entendidos como pessoal, encargos
sociais, serviço da divida, despesas correntes, despesas de
capital, investimentos, inversões financeiras. São os grupos
de despesa que compõem a classificação do grupo natureza.
Preparação do orçamento no Executivo. Autoridade
responsável Secretaria de Orçamento Federal do Ministério
do Planejamento e Orçamento, que é a responsável primária.
Na verdade, durante a elaboração orçamento federal temos a
participação de diversos atores na órbita do Executivo, com
uma forte participação do Ministério da Fazenda. E bom dizer
que o processo é iniciado no Ministério da Fazenda. A
Secretaria Especial de Política Econômica do Ministério da
Fazenda estabelece os parâmetros a partir dos quais são
executados os cenários para o orçamento, definindo
claramente a taxa de FTP, o nível de emprego, índices de
correção do salário mínimo, previsões de inflação, enfim, os
parâmetros pelos quais serão feitas as projeções do
orçamento.
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Com relação à receita, existe a chamada receita
administrada, ou seja, a receita fiscal, a receita
tributária, que é calculada pela Receita Federal. A seguir,
é entregue à Secretaria de Orçamento Federal - SOF -, que
cuida da chamada receita própria da administração direta ou
indireta. A partir de 1996 ela já está em sistema, ou seja,
no próprio sistema de elaboração orçamentária é acompanhada
a receita dos órgãos, pois aqueles órgãos que não têm
possibilidade de captação de receita, porque suas missões
institucionais não têm possibilidade de fazer qualquer tipo
de arrecadação, terminam sofrendo no momento da distribuição
do bolo orçamentário. Quando existem somente recursos
orçamentários livres, estes acabam sendo distribuídos a um
grupo muito grande de entidades. Aquelas entidades que têm
recursos próprios acabam sendo beneficiadas se, no momento
da elaboração do seu orçamento, não for levada em
consideração a massa de recursos que elas arrecadam. Assim
sendo, haveria a possibilidade de serem beneficiadas na hora
em que fosse feita a distribuição equânime de recursos. Para
que haja isonomia, é necessário que se estabeleçam as
diferenças entre os diferentes órgãos da administração
pública, ou seja, os iguais e os menos iguais.
Prazo de preparação: teoricamente é de quatro meses, ou
seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é enviada para a
apreciação do Congresso Nacional até o dia 15 de abril de
cada exercício. Recentemente, temos observado que o processo
orçamentário, a elaboração orçamentária está deslanchando a
partir do dia 2 de maio. Em 1996, a partir de 2 de maio, os
órgãos já começaram a fazer suas propostas orçamentárias, ou
seja, estão se antecipando. O Executivo tem quatro meses
para elaborar a lei. Na prática, a Secretaria do Orçamento -
e essa é uma mudança significativa do ponto de vista
gerencial - começou a trabalhar o orçamento em novembro
passado, a partir de uma revisão da receita dos programas de
trabalho dos ministérios.
Na área federal, o grau de sofisticação dos cálculos de
receita chegou a tal ponto que, quando eles fizerem a última
rodada de previsão de análise da receita, já estaremos na
quarta previsão da receita. O Governo já está trabalhando
com a previsão que foi feita em março. Ainda serão feitas
outras previsões em abril e maio, além daquela que irá se
encerrar no dia 26 de junho. A previsão de receita do dia 26
de junho..
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Esta
Presidência informa ao ilustre expositor que ele dispõe de 5
minutos.
O Sr. Adroaldo Quintela dos Santos - Instâncias políticas:

apresentação inicial ao Gabinete do Ministro e aprovação
pelo Presidente da República. E o processo através do qual é
feita a negociação do orçamento.
Método de preparação: "top-down", ou seja, um método de
cima para baixo. De um lado, há a LDO, que define regras
gerais sobre as quais se vai confeccionar o orçamento; de
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outro, a SOF define regras específicas para a elaboração do
orçamento.
Também aqui está em curso uma grande mudança: neste ano,

começou a haver um debate maior entre os órgãos setoriais do
orçamento e a SOF. Inclusive, está-se discutindo a criação
de um conselho de políticas orçamentárias do qual
participariam os próprios órgãos setoriais. Isso não se
iniciaria no orçamento para 1997, mas possivelmente no de
1998- Realmente, é uma grande novidade a participação também
dos órgãos que fazem gastos na elaboração do orçamento e,
inclusive, na discussão da política orçamentária.
Instâncias formais de resolução de conflitos: como já foi

dito hoje pela manhã, não existem instâncias formais, não há
canais para a discussão, quando há algum problema, inclusive
entre os Poderes. Essa discussão é inexistente.
Processo legislativo - do qual se deve falar, aqui, mais

amiúde.
Documentos votados pelo Legislativo: é o projeto de lei

orçamentária, que contém três volumes (é a lei e mais três
volumes).
Processo de aprovação: análise pela Comissão Mista de
Planos e Orçanentos, integrada por 81 Deputados e
subdividida em 3 subcomissões setoriais. A votação é feita
em conjunto, entre o Congresso, o Senado e a Câmara Federal,
além do Governo.
Prazo de despacho para sanção presidencial : teoricamente,
como, hoje pela manhã, falaram os colegas do Senado e da
Câmara, esse prazo é exíguo. Não há obrigatoriedade, pela
Constituição Federal, de se aprovar o orçamento no próprio
exercício fiscal., portanto não há decurso de prazo, mas, se
houvesse, o prazo seria de quatro meses para se examinar o
orçamento, se aprovado no mesmo ano.
Atribuições do Legislativo: ainda existem restrições à
participação do Legislativo, embora essa participação seja,
hoje, maior do que a permitida pela Constituição de 1967,
quando ela praticamente não existia. Mas ainda há várias
restrições. O Legislativo não pode, por exemplo, modificar,
ou seja, criar emendas que alterem gastos com pessoal
serviço de divida e transferências constitucionais ou
legais. Além disso, embora isso não exista
constitucionalmente, há um acordo tácito de que a
contrapartida de financiamentos externos também é uma coisa
na qual não se mexe, não se altera. Na proposta
orçamentária, há um identificador das contrapartidas,
exatamente para que isso não seja alterado, pois trata-se de
compromissos internacionais do Pais. Contudo, dentro da
hierarquia dos instrumentos, as emendas devem ser
compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Alternativa a não-despacho: a Constituição não regula essa
questão, mas as LDOs têm se referido constantemente ao
assunto. Inclusive, a proposta da LDO para 1997 é a de que
se a lei não for aprovada até 31/12. o Executivo poderá
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autorizar despesas até 1/12 do projeto de lei encaminhado ao
Legislativo.
Execução orçamentária e autonomia departamental: pode-se

efetuar realocação para dotações especificas com base nas
normas expedidas no Decreto de Programação Financeira. Isso
significa que. uma vez aprovada a lei, a Secretaria do
Orçamento Federal - SOF - e a Secretaria do Tesouro Nacional
elaboram decreto que explicita as regras de execução
financeira durante o exercício, sendo que essas regras são
baseadas nas leis orçamentárias recém-aprovadas. Esse
decreto define tudo: como serão os créditos, os empenhos, os
restos a pagar, as datas limites, enfim, tudo isso.
As alterações no Quadro de Detalhamento da Despesa ficam
sob a responsabilidade das unidades orçamentárias. Há alguns
anos, a SOF vem fazendo mudanças no orçamento. Uma das
mudanças foi exatamente a de que a execução financeira de
despesa foi descentralizada; assim, quem vai fazer
alterações nos QDD5 não é mais a Secretaria do Orçamento
Federal, mas o próprio órgão, o próprio Ministério. Do ponto
de vista gerencial , isso é um grande avanço, com uma
concepção de administração por objetivos, e isso é algo
muito interessante a ser discutido.
Os suplementos orçamentários são permitidos, mas há
limites, há um teto definido pelas leis orçamentárias.
Superado esse teto, terá que ser feito um projeto de lei;
abaixo dele, pode ser por alteração de QDD ou decreto
interno do Executivo.
Menor nível de execução orçamentária: aqui, há uma
diferença fundamental. Em Minas Gerais, o orçamento é
executado em nível de projeto e atividades. Com a primeira
LDO, pós-Constituição de 1988, cria-se a exigência
legislativa de se abrirem os projetos e as atividades em
identificadores, que se chamam subprojetos ou subatividades.
Já se criou certa jurisprudência em se utilizar isso. Ou
seja, além do projeto, há um identificador, o que facilita
muito do ponto de vista legislativo. Na verdade, isso é uma
luta entre a Assembléia Legislativa e o Executivo; este
gostaria de uma lei mais globalizada, mas o Legislativo
precisa de algo mais detalhado, exatamente para que os
Deputados, os Senadores, enfim, os membros das casas
legislativas saibam melhor, do ponto de vista da organização
espacial, para onde serão destinados os investimentos, de
modo a que possam fazer as alterações, as emendas permitidas
pela Constituição.
Isso é algo interessante, mas que dificilmente se poderá
fazer em Minas Gerais, se quisessem, porque é matéria
constitucional. Ou seja, teria que haver una emenda
constitucional para se fazer esse segundo ponto aqui
apresentado. Quer dizer, a proposta da LDO para 1997, do
Governo Federal, já não faz nenhuma alusão á elaboração do
QDD, à publicação do Quadro de Detalhamento da Despesa. Isso
passa a ficar a cargo de cada órgão; cada um deles deverá
fazer seu QDD. A execução financeira, quanto à natureza da
despesa, ao elemento da despesa, passa a ser matéria
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contábil de execução financeira, deixando de ser matéria
orçamentária. Em termos da execução do orçamento, isso
significa que, a partir dessa proposição, os créditos serão
feitos em grupos de despesa e não mais em nível de
detalhamento de despesa.
A transposição de exercidos é permitida, quando se refere
a créditos especiais e extraordinários autorizados nos
quatro últimos meses do ano fiscal. Isso é definido
constitucionalmente, e está na Constituição a data de até 31
de agosto, porque, segundo o art. 35 dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias, tem que se
mandarem esses créditos quatro meses antes do final da
sessão legislativa. Não se pode ter um crédito especial que
seja promulgado após essa data; não haveria como o Governo
fazer isso. A despesa pode passar tranqüilamente para •o
exercício seguinte, inscrita em "resto a pagar', que é uma
outra regra (mais uma regra financeira).
Fiscalização e controle: a fiscalização de atos
administrativos, a fiscalização financeira e a da
contabilidade pública são realizadas pela Secretaria Federal
de Controle, que é o controle interno, e pelo Tribunal de
Contas da união, no caso do controle externo- Aproveitando
que o Secretário vai estar aqui, seria interessante
discutirmos as mudanças do tipo de controle que estão
acontecendo na área federal. Está-se deixando de fazer o
controle de meios, o controle burocrático, aquele onde se
verifica se a nota fiscal está certa, se foram seguidos
todos os rituais da 822, no caso das aposentadorias, ou da
866, no caso das licitações, para se discutir, inclusive, a
regulamentação da lei de licitações, para se estabelecerem
os casos diferenciados e o controle da situação, um controle
mais gerencial, com vistas a resultados. Não interessa
gastar bem; tem-se que gastar com competência, com
eficiência e com eficácia. E o controle do Tribunal de
Contas, no caso do controle externo.
Bom, por último, gostaria de deixar para reflexão o

seguinte, já que a intenção dos patrocinadores deste evento
é exatamente que alguém faça uma provocação, para que
discutamos e aprofundemos depois, na hora dos debates: esta
aqui é a configuração da idéia de um sistema integrado de
planejamento, orçamento, finanças, controle e avaliação,
partindo da formulação de uma administração mais moderna,
uma administração financeira, uma administração por
processo, ou seja, uma administração voltada para um
orçamento-programa e para resultados.
Bom, esse quadro foi feito na área federal e, ai, há uma

diferença, com relação a Minas Gerais: aqui, tem-se um único
sistema, que é ci STAF, em que são feitas a elaboração do
orçamento, a elaboração do Plano Plurianual de Ação
Governamental e a execução orçamentária e financeira. Só o
caso das estatais fica à parte.
Na área federal, temos uma multiplicidade de sistemas: o
SIAF, que pertence - aspas - à Secretaria do Tesouro
Nacional, que cuida da execução financeira; do lado do
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Orçamento, existe o chamado Sistema de Elaboração de Dados
Orçamentários - SIDO - , que é gerenciado pela Secretaria de
Orçamento Federal; afora isso, ainda se tem um outro sistema
de programação orçamentária, chamado PROGORÇAM, que tem sido
usado por muitas entidades do setor público, tanto da
administração direta quanto da indireta, por aquelas que
atuam em várias regiões do Pais, em delegacias, que têm
representações fora de Brasilia, e que tem dado uma potência
muito forte para a programação de dados.
Então, têm-se várias sistemas, e não se pode pensar em

sistema único. E a idéia de um sistema integrado conjugando
diferentes sistemas, que convergem tanto do ponto de vista
da sua concepção operacional como do ponto de vista também
das pessoas que o gerenciam. Nesse sistema, tem-se que
começar exatamente pelo plano maior, pelo Plano Estratégico
de Desenvolvimento.
No caso federal - volto e repito -, não se criou nenhum

vinculo com o Plano Plurianual, não se tem essa vinculação
entre o Plano Estratégico de Desenvolvimento e os
orçamentos. No caso de Minas Gerais, pela própria
obrigatoriedade - é isso que eu queria retomar para fechar -
o Plano Mineiro de tesenvolvimento Integrado - PMDI -,

esse plano estratégico de desenvolvimento, coloca o sistema
um pouco fora do eixo tipicamente orçamentário, do processo
orçamentário, que não é um processo que transite
necessariamente pelo orçamento. Mais do que isso, os planos
de desenvolvimento são planos de Estado, não são planos de
governo; eles envolvem a sociedade, envolvem outros fatores,
envolvem perspectivas de longo prazo, de um rumo maior, um
rumo temporal mais amplo,
O Plano Plurianual, por sua vez, surge, em tese, no caso de
Minas, a partir dele. Esse é o aparato legal na
Constituição. Há a obrigatoriedade de se seguir a
Constituição. A definição das metas e prioridades para as
despesas de capital deve constar do Plano Plurianual, da
LDD, a partir de sua idealização.
Infelizmente, não se vem fazendo isso. O Governo Federal

tentou executar isso em 1994, mas o abandonou. Agora isso
está voltando timidamente na proposta da LDO de 1997.
Posteriormente, esse é um ponto que podemos discutir. Isso
está voltando exatamente dentro da situação de prioridades e
metas como um anexo da LDO, como a lei exige. Ainda não é o
ideal, mas já é um avanço.
No orçamento anual, existem aquelas três leis. O decreto de
programação financeira é feito quando surge a elaboração do
QDD e se criam as condições exatas para execução
orçamentária e financeira. A execução orçamentária tem sido
usada em todos os aparatos de execução que se dá no dia-a-
dia. Ela termina sendo matéria-prima para o trabalho do
controle, para verificar os atos dos administradores e o
acompanhamento. Aqui, nós fizemos questão de deixá-lo
separado, porque necessariamente o acompanhamento não pode
ser meramente financeiro, ele tem que existir também do
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ponto de vista físico, do ponto de vista gerencial, dentro
de uma visão moderna de Estado.
E, por último, a partir do acompanhamento, surge a
avaliação como instrumento para realimentar a execução dos
planos de orçamento, das leis orçamentárias, do Plano
Plurianual e do próprio plano maior. E a execução
orçamentária e financeira que dá matéria-prima para que se
possa fazer esse tipo de acompanhamento e avaliação dos
planos.
Agradeço a vocês todos.

Palavras do Sr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha:
Deputado Sebastião Navarro Vieira, 2g-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa; Sr. Marcus Pestana, Secretário
Adjunto do Planejamento; senhoras e senhores que estão no
Plenário
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite feito
ao nosso projeto de Relação Executiva e Legislativa, da
Escola Nacional de Administração Pública. Fui escolhido
entre os pesquisadores e os consultores do projeto, dado o
perfil do debate aqui colocado e de como dividimos o
trabalho e a pesquisa. Infelizmente, o seu resultado não foi
distribuído para todos os participantes Apenas alguns
participantes governamentais já possuem esse resultado
discutido anteriormente. Em breve, ele será publicado pela
Fundação da Universidade de Brasília. Mas penso que, antes
de iniciarmos o debate, seria importante também explicitar,
nesse berço institucional, por assim dizer, para que possa
ser percebido melhor, como b discurso e as posições que vou
tentar expor aqui refletem também, de certa forma, esse
funcionamento institucional. Penso que ficou muito evidente,
na exposição pela manhã, na exposição do Adroaldo, e ficará
também muito evidente, ao longo do seminário, que a
perspectiva que se tem do processo orçamentário é muito
relativa a como você se insere nesse processo, enquanto
Legislativo, enquanto Executivo, enquanto ator social,
enquanto analista que está dentro do Executivo, e enquanto
pesquisador que está dentro da universidade, olhando esse
processo, como também é o meu caso.
Sou estudante de pós-graduação da Universidade de Brasília,
do Departamento de Ciência Política, onde desenvolvo e,
agora, estou finalizando um projeto de pesquisa na área de
orçamento público no Congresso Nacional. A partir do
interesse da Universidade de Brasília e da Escola Nacional
de Administração Pública, montou-se uma equipe composta
apenas por professores e estudantes da Universidade, tais
como pesquisadores de graduação, consultores de pôs-
graduação e os coordenadores do projeto. Todos eles são
filiados ao Departamento de Ciência Política. Alguns têm
formação em economia, mas também são ligados ao Departamento
de Ciência Política. Então, isso é um dado importante, quer
dizer, são cientistas políticos que estão analisando o
processo orçamentário. Eles se dedicam muito mais à dinâmica
do processo, aos; atores que participam dele, ás barganhas
que se estabelecem nesse processo, pesquisam como essas
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barganhas são filtradas ao longo do processo e como esse
filtro determina, de certa forma, o resultado final da
política que podemos chamar de política orçamentária.
Falando de política orçamentária, quero dizer que, além do
fato de cada ator ter uma visão diferente, há uma outra
visão de que o Instituto de Ciências Socioeconôrnicas é, na
realidade, uma organização não governamental que tem
projetos de democratização de políticas públicas, através do
acesso da sociedade ao processo legislativo. Então,
trabalhamos com política ambiental, direitos das populações
indígenas, crianças e adolescentes, reforma agrária,
política urbana e orçamento público, do ponto de vista da
democratização do orçamento como um todo, ou seja, de
criação de espaços para a participação da sociedade, e
também do ponto de vista de assessoria, para que essas
outras áreas integrem junto com os seus parceiros na
sociedade essa perspectiva de orçamento como instrumento de
políticas públicas. Curiosamente também essa não é a
perspectiva de todos os atores do processo orçamentário nem
de todas as instituições que participam dele. Dentro do
próprio Executivo Federal, existem diferenças fundamentais
de perspectivas do ponto de vista do controle interno, que
não está preocupado com políticas públicas. O controle
externo deveria estar preocupado com a execução
programática. Infelizmente, o Federal não exerce esse papel.
Em nível dos ministérios e do sistema de planejamento como
um todo, há uma dissociação clara entre planejamento e
orçamento. E uma dissociação Que ocorre desde o nível
conceitual até a ocupação dos cargos de direção de
planejamento e orçamento dentro dos ministérios, inclusive
com concorrência entre esses setores, prevalecendo,
geralmente, o orçamento. O setor planejamento tem pouco
espaço de discussão
Dentro do Congresso, diria que são poucos os parlamentares
Que percebem o orçamento como instrumento de políticas
públicas. A grande maioria o vê como um instrumento de
satisfação das demandas de suas bases eleitorais, a qual não
deixa de ser legitima, porque é uma demanda concreta que
existe na sociedade. Ela se define e se expressa de forma
regional, numa base geográfica. Mas, enfim, nem todos os
atores percebem isso como processo político.
Tentamos, então, desenvolver unia metodologia de análise do
ciclo orçamentário e do processo orçamentário também. Penso
que há uma pequena diferença entre ambos, que nos permitiu
analisar a relação Executivo-Legislativo dentro da
perspectiva de processo político. E um processo decisório.
Isso nos coloca uma primeira dificuldade: se é um processo
decisório, como fica o planejamento? Particularmente, o
planejamento, vou chamar aqui de tradicional, é em parte o
planejamento Que a Constituição de 1988 pretendeu resgatar,
ou seja, o planejamento feito por órgãos do Executivo, que,
a partir de diagnósticos e análises, indicam alternativas e
definem políticas, que se convertem em rubricas
orçamentárias, etc. E um planejamento que, em termos de
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sistema de planejamento, foi historicamente desmontado ao
longo do tempo. 1-lá hoje uma tentativa de remontagem desse
planejamento, mas ele foi desmontado e isso se percebe de
várias formas. Entre elas, há, por exemplo, o fato de a
Secretaria do Orçamento e das Finanças ter uma disputa muito
grande com o IPEA, no sentido, inclusive, de a Secretaria
tentar definir os recursos orçamentários. Quer dizer, ela
fazer o orçamento e o planejamento e, na realidade, nunca
conseguir fazer isso satisfatoriamente, culminando com o
desligamento da estrutura da SOF com relação ao IPEA. O que
hoje é a SOF, que era ligada ao IPEA e estava subordinada ao
Planejamento, se desligou num processo de cada vez mais
ganhar autonomia e de o planejamento perder força. Existem
várias razões para que isso tenha acontecido, no plano
administrativo, no plano legal, econômico, político e
social- Mas como disse aqui, a nossa análise é do processo
político e, do ponto de vista dele, pretendia inclusive
aprofundar o porquê desse desligamento entre planejamento e
orçamento, mas para não ser repetitivo em relação ao que já
foi colocado € também porque o público aqui é
substancialmente diferente do que esperávamos inicialmente,
tentarei fazer um reordenamento do conjunto desta
apresentação.
Até agora fiz uma apresentação. Entrando realmente no
debate, penso que o grande mérito deste Seminário é
conseguir reunir essa perspectiva de orçamento com políticas
públicas, a qual temos extrema dificuldade em encontrar na
esfera federal, no Executivo e no Legislativo. Ou seja, não
encontramos. Infelizmente, essa é que é a verdade.
Vou falar como uma organização não governamental que tenta
estabelecer uma ligação entre esses mecanismos, tenta
visualizar, através do orçamento, as políticas públicas,
naquelas áreas que descrevi. E uma tarefa extremamente
difícil. Isso porque, ao não se visualizar o processo
orçamentário como processo político, mas como processo
tecnocrático, produz-se, também, o conceito de que a
participação da sociedade não é uma participação que possa
acrescentar em termos de maximização na alocação de recursos
públicos Quer dizer, a participação da sociedade muitas
vezes é colocada porque se reconhece que é importante que
ela participe e seja ouvida. Mas como operacionalizar esses
mecanismos? Como criar espaços através dos quais a sociedade
possa emitir sua opinião e ser, de certa forma, atendida na
alocação dos recursos públicos? Essa é uma questão que se
coloca. Em nível municipal, o Orçamento Participativo tem
sido uma experiência muito positiva, mas, quanto mais se
sobe nos níveis das esferas administrativas, maiores são as
dificuldades. Quando se vai do nível municipal para o
estadual, já se encontram maiores dificuldades de
operacionalização. Acho, pelo que pude perceber, que Minas
Gerais está muito á frente nesse processo. Mas, quando se
vai para o nível federal, essas dificuldades para se tornar
o processo orçamentário mais poroso á influência da
sociedade são inúmeras.
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É importante ressaltar que existe, hoje, um interesse
crescente da sociedade em influir na destinação dos recursos
públicos. O amadurecimento da idéia de cidadania traz
consigo o amadurecimento da idéia de contribuinte: é um
contribuinte que está contribuindo para ver suas demandas
atendidas pelo Estado. Por outro lado, traz a certeza de que
setores excluídos da sociedade demandam, cada vez mais, sua
inclusão, paralelamente a um processo de globalização
econômica que causa exclusão, O Estado tem-se revelado
incapaz de atender a essa demanda. E uma demanda concreta,
muito diferente da que havia, por exemplo, nos anos SOe 60,
quando o planejamento foi implementado com sucesso, tanto do
ponto de vista dos meios quanto do ponto de vista dos
resultados. E por que é diferente? Aqui é preciso fazer um
contraponto do processo orçamentário com relação ao que é
hoje a sociedade brasileira, para que não fiquemos estudando
normas, regras, ciclos, planejamento técnico, etc., que são
muito bem intencionados e bem-vindos, mas que não podem
estar descolados da forma como a sociedade se expressa em
seus tipos de demandas diante do Estado. Caso contrário, o
que vamos estar discutindo, em termos de orçamento e
políticas públicas, são os resultados de políticas públicas
definidos por processos tecnocráticos. Esses processos têm
sido vistos pela recente literatura na área de ciência
política - particularmente pela literatura que se propôs na
década de 80, com os problemas relativos à redemocratização
e á consolidação democrática do Pais - como processos de
decisão de políticas públicas seletivas, como chamamos no
paper" da ENAP. A bem da verdade, os cientistas políticos

chamam esses processos de excludentes. Ou seja, o Brasil
viveu uma democratização política na conformação do poder,
mas não viveu uma democratização efetiva do acesso da
sociedade às políticas públicas, o que configura o processo
de decisão política do Estado como um processo autoritário,
como diria a Profa. Maria Vitória Benevides.
Acho importante fazer essas digressões, para que
compreendamos como se coloca, hoje, o quadro das relações
Executivo-Legislativo e a inserção da sociedade nesse
processo. Por isso estou fazendo esse parêntese, embora
algumas pessoas possam achar que isso não tem muita relação
com a questão orçamentária -
A sociedade brasileira, hoje, é diferente. Antes de 1964,
vivíamos um processo social, por assim dizer, em que
determinados setores se legitimavam por meio de discursos
que pretendiam abarcar o conjunto da sociedade. O discurso
da Revolução de 1930 pretendia legitimar um pacto em que
fosse possível incluir todos os interesses da sociedade. O
que vivemos, hoje, em escala global, é uma fragmentação cada
vez maior dos interesses da sociedade - não só uma
fragmentação, mas uma busca de autonomia desses setores
fragmentados, quer como agentes políticos, quer como atores
do processo de decisão. Esses setores se colocam, hoje, como
desejosos de participar das políticas públicas do Estado, em
todas as esferas, mas encontraram, infelizmente, os caminhos
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obstaculizados: nas décadas de 70 e 80, peja impossibilidade
de o Legislativo emendar a proposta orçamentária, e, depois
de 1988, pela dificuldade de participação das instituições
dada a configuração do processo legislativo na esfera
federal - E uma configuração que tem melhorado. Recentemente,
por exemplo, foi aprovado um dispositivo que institui as
audiências públicas na Comissão Mista de Orçamento. Quer
dizer, o discurso da participação da sociedade existe, mas é
de difícil visualização, em virtude de um Estado com
tradição planejamentista, em bases tecnocráticas, e não
baseado em um planejamento que seja fruto de um acordo
político de agentes sociais. O próprio relator desse projeto
- projeto de audiências públicas do Governo com a sociedade
- me perguntou como seria aquele negócio de audiências
públicas com a sociedade. Estava ali colocado, mas ele não
sabia bem como ia funcionar. Na pràtica, tem funcionado de
forma positiva e construtiva, na relação Executivo-
Legislativo, trazendo dirigentes do Executivo, como
Ministros, inclusive, para esclarecer ao Legislativo a
proposta orçamentária.
Agora pergunto: qual audiência pública aconteceu com a
sociedade civil organizada no ano passado, que foi o
primeiro ano desse dispositivo? Apenas uma com o INESC, que
era uma instituição que estava acompanhando esses
acontecimentos. Mas não houve realmente um chamamento para a
participação da sociedade, como acontece, por exemplo, num
tipo de mecanismo existente, que são as assembléias
regionais adotadas aqui no Estado de Minas Gerais.
O processo orçamentário, visto do ponto de vista político,

configura-se, na realidade, no seu resultado final, seja no
PPAG, na LDO ou no orçamento. Como um processo fruto de
acordo desses fatores sociais. E um acordo político que
acontece a médio e também a curto prazo, no caso da LDO e da
lei orçamentária nova. E um acordo político que, em tese,
deveria ser respeitado quando da aprovação da lei
orçamentária, mas que, em virtude da configuração do
processo, é um acordo, em geral, subvertido no momento da
execução.
Isso, então, nos coloca uma outra questão, que é a das
possibilidades de acesso e de poder, e ai falo de poder
decisório que cada ator, por assim dizer, possui ao longo do
ciclo orçamentário.
A diferenciação que fiz em relação ao processo orçamentário
é a seguinte: existem outras decisões fora do ciclo
orçamentário que têm impacto final no orçamento público,
como, por exemplo, a vinçulação de recursos da educação. Ela
tem impacto no orçamento público, sua decisão é no âmbito
legislativo, mas é uma decisão que está fora do ciclo
orçamentário.
Desse- ciclo que vimos discutindo aqui - PPAG, LDO e

orçamento - existem também outros tipos de vinculação, como
a aprovação de projetos de lei relativos à implementação de
determinados beneficio& etc., e todos têm impacto no
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orçamento, fazem parte do processo orçamentário, mas estão
fora do ciclo orçamentário.
Dentro do ciclo orçamentário, então, o que percebemos, em

primeiro lugar, na relação entre Executivo e Legislativo, e
não é só uma questão de percepção, e sim de construção
histórica desses dois Poderes, como já foi colocado pela
manhã, é que o Legislativo é o 'locus" de decisão pública
por excelência. Enquanto no Executivo as definições são
tomadas, em geral, de forma fechada, entre quatro paredes,
tecnocraticamente - por melhor que seja esse processo,
parece-me que é um processo limitado, porque não é
transparente -, no Legislativo, as discussões são feitas de
forma aberta, democrática, pública, nas reuniões da Comissão
Mista de Orçamento. Esse é um primeiro passo.
Além do mais, historicamente, a própria construção do
Legislativo, enquanto Poder representativo da sociedade,
deu-se em torno da questão orçamentária. Em primeiro lugar,
em torno da limitação do poder de tributação, ou seja, a
pauta de receitas, e, num segundo momento, em torno da pauta
de despesas a serem executadas.
O Executivo é o 'locus" democrático de decisão, por

excelência. E, por essa razão, eu tendo a não esperar que os
executivos, como um todo, abram esse processo decisório,
porque a democratização do processo do orçamento, a
possibilidade de acesso da sociedade, a transparência, a
publicidade dos debates, etc. implicam, na realidade, uma
divisão de poder. Ou seja, o poder que antes era definido
tecnocrativamente pelos dirigentes políticos do Governo - no
Executivo federal, nos ministérios, pelo Presidente da
República, etc. ou, no caso dos Estados e municípios, pelos
Prefeitos, secretários municipais e estaduais -, passa a ser
dividido. Esse é o espírito, inclusive, do orçamento
participativo. De uma forma ou de outra, esse poder é
dividido.
Na programação do Seminário, mais adiante, teremos a
oportunidade de ouvir o caso de Porto Alegre. Mas,
adiantando um pouco, lá a Prefeitura teve que discutir
propostas no Conselho de Orçamento. Em alguns momentos, ela
perdeu suas propostas no Conselho. O que se vê aqui, em
geral, é q ue o Conselho de Orçamento - não podemos dizer que
estava certo - era guiado por uma tentativa de maximizar o
atendimento no Estado, com relação às demandas da população.
Nos três primeiros anos do qrçamento participativo em Porto

Alegre, passaram de uma taxa de investimento de 3% a 5% para
uma taxa média de investimentos de 13% a 15% por parte da
Prefeitura Municipal, através da abertura dessa discussão e
das alterações internas ao Executivo que essa abertura
trouxe, em termos de se quebrar determinadas linhas de
decisão, de se questionar determinados procedimentos, não só
de decisão, mas procedimentos finais em relação á alocação
dos recursos.
Na relação entre Executivo e Legislativo, o Legislativo é o
espaço aberto por excelência. Mas o que verificamos, na
realidade, é que, apesar de ser aberto, é um espaço também
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seletivo, ou seja, nem todos os atores interessados têm o
mesmo tipo de acesso às discussões que acontecem no
Congresso Nacional
Fizemos um pequeno desenho de corno se configurariam esses

atores e de como se configuraria o processo. Partimos do
seguinte principio: dentro do Congresso, a configuração
dada, inclusive oela própria Constituição Federal, é de
decisão, ao contrário, por exemplo, do que acontece nos
Estados Unidos, onde as comissões temáticas decidem, e
existe uma comissão especifica de orçamento.
A Comissão Mista de Planos e Orçamentos cabe apreciar os
projetos de lei do ciclo orçamentário. Nenhum projeto de lei
que tem impacto orçamentário significativo deiXa de passar
por essa Comissão. Cabem a ela as ações do ciclo
orçamentário, não só do PPAG e L.00, mas também dos créditos
adicionais. Na Comissão, de certa forma, se condensam todos
os atores em jogo no processo.
Além da diferenciação da política orçamentária da política
fiscal, temos que encarar a política orçamentária como uma
política que congrega o conjunto de políticas públicas. Cada
política pública pode ser estudada com atores e processos
específicos, que depois se traduzem na peça orçamentária,
que é o que viabiliza a execução dessas políticas-
No Executivo, esse processo é fechado e tende a ser
tecnocrático. Na Comissão Mista de Orçamento, quando esse
processo se torna público, todos os atores tendem a
convergir e a tentar influenciar o resultado final da
Comissão Mista de Orçamento, que raramente é alterado, e,
quando o é, é marginalmente alterado pelo Plenário do
Congresso Nacional.
Então, para a Comissão Mista de Orçamento, naturalmente

acorrem os parlamentares do Congresso, que tentam participar
da Comissão. Acontecem barganhas entre o Governo e Congresso
Nacional em relação aos cortes que serão efetuados e às
novas alocações. Acorrem também interesses privados e
empresariais, como é o caso das empresas de construção civil
e dos escritórios de intermediação de recursos que existem
em Brasília; das organizações sociais, de forma muito timida
e despreparada - a realidade é que a sociedade organizada,
apesar de demandar participação, hoje está despreparada para
participar desse processo; dos membros do Poder Executivo,
mas das unidades orçamentárias descentralizadas, e também de
alguns órgãos.
Então, o Poder Executivo monolítico não existe. Podemos
pensar em um Poder Executivo que unifique: o Presidente da
República, o Ministério da Fazenda e o Ministério do
Planejamento. Mesmo assim, sabemos que hoje há sérias
divergências entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do
Planejamento, mas vemos, também, que muitos órgãos tentam
barganhar mais recursos junto à Comissão de Orçamento, ou,
no caso da LDO, o aumento das metas e a definição de novas
prioridades. Por exemplo, recentemente as metas enviadas
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional serão



62

desconsideradas pela Comissão de Orçamento, que montará o
seu próprio anexo da LDO.
Antes de a Comissão decidir isso, a parte técnica e de
planejamento do Ministério do Meio Ambiente reuniu-se e
decidiu apresentar um substitutivo - informal, obviamente,
porque esse tipo de substitutivo não está previsto no
processo legislativo - ao relator da LDO, alterando
completamente o que estava colocado em relação á área de
meio ambiente, que é especifica do anexo da LDO federal.
Na realidade, apesar de todo o sistema de planejamento,

todos os atores tendem a se concentrar na Comissão Mista. E
significativo notar que esse processo, apesar de tudo, não e
novo, principalmente no que diz respeito aos demais órgãos
do Governo. Getúlio Vargas, no início do seu segundo ano de
governo, foi obrigado a baixar um decreto proibindo os
dirigentes de órgãos do Estado a manter comunicação com os
membros do Congresso Nacional, quando da discussão da
proposta orçamentária, porque isso estava trazendo vários
problemas, o que evidencia, também, a concepção tecnocrática
que se tinha no período. E a tendência, inclusive dos
planejadores e principalmente os do Executivo, é a de ter
uma percepção negativa desse processo, ou seja, urna
percepção entre o ser e o dever ser do Técnico de
Planejamento de que esse tipo de processo político não
deveria acontecer, porque o correto é o planejamento tal
como definido no sistema, e o sistema funciona bem, dá
acesso, etc.
Tenho alguma desconfiança sobre o funcionamento desse
sistema hoje, em nível federal. Não me estou referindo ao
que se pretende montar no futuro e ás alterações que estão
sendo implementadas de 1996 para 1997. Refiro-me ao que
aconteceu e que nós, enquanto pesquisadores e observadores
da sociedade, percebemos na relação Executivo-Legislativo no
que se refere ao PPÂG e ás prioridades de metas da LDO para
1997- Corno, de certa forma, o INESC está inserido no
Executivo, já que é parte do Conselho Nacional de
Assistência Social, e eu, como Conselheiro, sou o seu
representante, tivemos a oportunidade de discutir, dentro do
Conselho, com a Secretaria Nacional de Assistência Social
sobre as metas previstas na LDO pelo Ministério do
Planejamento, e, para nossa surpresa, os representantes da
Secretaria Nacional no Conselho Nacional de Assistência
Social desconheciam aquelas metas, não sabiam por que
estavam incluídas daquela forma e as consideravam
subestimadas com relação á própria progressão do atendimento
previsto pela Secretaria.
Vislumbramos, obviamente, algum problema. Não é esse o
objetivo central da nossa intervenção, mas certamente
existem sérios problemas no sistema de planejamento
estabelecido pela Constituição Federal, como a própria
relação dentro do Executivo demonstra com essa pretensão de
estabelecer o planejamento tecnocrático, que, ao invés de
ser um processo poroso, aberto, de discussão com a
sociedade, antevendo o orçamento e o processo orçamentário
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com esse acordo político multitemporal, que transcende
inclusive o aro, vem encontrando realmente sérias
dificuldades na sua conformação, com o processo político de
decisão.
Antes de continuar, farei um pequenb parêntese. As vezes,
empolgamo-nos um pouquinho e deixamos de lado a ordem, que
foi planejada.
Com relação a Esse desejo de participação da sociedade,

existem algumas condições básicas. Em primeiro lugar, o
processo tem que ser transparente, independente do acesso e
da oportunidade de opinar. Quer dizer, do ponto de vista da
sociedade como um todo, e não apenas do ponto de vista da
sociedade organizada, é importante que o orçamento seja
transparente, Ou seja, que as informações estejam
disponíveis, de tal forma que o cidadão interessado possa
ter acesso a elas, e que elas não sejam utilizadas como
moeda de poder, como atualmente acontece na esfera federal.
Em segundo lugar, que sejam visíveis, ou seja, não basta o
dado ser acessível, ele tem que ser entendivei ao cidadão
comum. Infelizmente, na esfera federal, o Executivo tem
demonstrado que não tem a intenção de promover essa
transparência. O projeto Orçamento Cidadão, por assim dizer,
não foi mais badalado, e o dispositivo da Loa para este ano,
que previa a publicação do orçamento em linguagem acessível
ao cidadão, previa a publicação do projeto de lei, depois de
o orçamento aprovado, para que o cidadão pudesse comparar,
também, como o Congresso agia em relação ao orçamento. Isso
foi vetado com o argumento de que publicar o projeto era
antieconômico. Publicar o orçamento, tudo bem, mas publicar
o projeto era antieconômico- Nesse caso, como não era
possível vetar sã parte do dispositivo, vetaram o
dispositivo inteiro.
A Comissão de Orçamento representa esse espaço público, ao
qual acorrem todos os atores envolvidos no processo.
Acontece que o Legislativo possui regras de tramitação
especificas para esses três instrumentos - que não foram
aprofundadas antes e que também não poderemos aprofundar -,
que são regras que foram também sendo elaboradas,
reelaboradas e melhoradas ao longo do tempo. Desde 1988,
tivemos várias resoluções que determinaram a forma de
tramitação da lei orçamentária. Algumas foram permanentes e
outras temporárias, mas hoje temos uma resolução que, de
certa forma, regula o processo orçamentário, de forma que os
parlamentares, hoje, em comparação com o passado, podem
apresentar menos emendas ao Projeto de Lei Orçamentária.
Antes a apresentação era livre e chegamos a ter mais de 70
mil emendas apresentadas ao orçamento; cada emenda com um
subprojeto sobre atividades, e o Projeto de Lei Orçamentária
não passava de 6 mil subprojetos sobre atividades. Hoje
temos cerca de 20 emendas por parlamentar, mais as emendas
de comissão e de bancada regional, o que nos dá cerca de 10
mil emendas.
Pudemos identificar que o parlamentar tem papel muito
importante nesse processo. Cabe ao Legislativo emendar,
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votar e decidir. Por meio dele as demandas sociais são
canalizadas. Existem também relações com empresas privadas,
como foi verificado na CPI que investigou corrupção no
orçamento. Vale lembrar, contudo, que quem estuda o
orçamento sob o ponto de vista da corrupção e das políticas
públicas percebe claramente que só é possível se estabelecer
algum ponto de corrupção dentro do Congresso em relação ao
orçamento quando existe quebra das regras legais de controle
e execução orçamentária no Poder Executivo, ou seja, sem a
conivência do Poder Executivo - em algum momento e não do
ponto de vista monolitico, obviamente -, não há como -essas
empresas estabelecerem relação dentro do Congresso.
Efetivamente, percebemos que o espaço dessas empresas se

reduziu bastante na Comissão Mista de Orçamento, embora ache
uma falácia dizer que foi completamente eliminado. Não estou
dizendo que o Congresso é corrupto nem que os Deputados o
sejam. Estou dizendo que existe um nível de corrupção no
Estado moderno e que o nosso papel seria diminuir ao máximo
esse nível de corrupção. E natural Que a corrupção se
expresse tanto em nível do Legislativo como, eventualmente,
em nível do Executivo.
Sem essa relação de quebra de legalidade das normas do
Executivo, no momento da execução orçamentária ou dentro do
controle, é impossível estabelecer qualquer forma de relação
na Comissão Mista do Congresso Nacional. Acho que o
Congresso tem avançado bastante nesse processo.
Como nosso tempo é escasso, gostaria apenas de dizer o
seguinte: a nossa pesquisa tomou como pressuposto que os
atores do processo são racionais, ou seja, tentam maximizar
os seus ganhos dentro de determinados objetivos
preestabelecidos. Cabe ás empresas tentar incluir obras para
serem executadas e, assim, ganharem dinheiro. Cabe aos
parlamentares maximizar o seu potencial eleitoral, e, aos
dirigentes do Executivo e dos órgãos descentralizados,
aumentar o montante de recursos dos seus órgãos, porque
dinheiro é poder e, por meio de recursos, muitos deles,
dependendo do seu perfil mais ou menos político, estabelecem
barganhas no seu Estado ou junto ao Congresso Nacional. Cabe
ao Presidente da República também tentar implementar suas
políticas de forma a legitimar o seu mandato. Em alguns
casos, até conseguir a reeleição. Cabe às organizações da
sociedade civil, pelo menos àquelas que temos tentado
assessorar, influenciar na definição de políticas públicas,
principalmente no que diz respeito ao chamado direito
difuso, como é o caso do meio ambiente ou de minorias
excluídas, populações indígenas ou trabalhadores sem terra.
No entanto, a grande demanda dos parlamentares por recursos
locais, os chamados recursos paroquiais, exerce grande
pressão sobre a forma como o Congresso avalia o orçamento. O
Congresso Nacional tem extrema dificuldade de perceber o
orçamento sob o ponto de vista global e das políticas
públicas ali expressas.
As políticas públicas no orçamento, sejam nos cancelamentos
de recursos de determinados itens de despesas ou nos
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acréscimos, surgem como demanda agregada das emendas
individuais de parlamentares ou de emendas de bancada
estadual e não como discussão Que passe, por exemplo, pelas
comissões temáticas, que possuem um conteúdo de politicas e
podem indicar, inclusive, alternativas de politias, ao
invés de fazerem aquele tipo de alteração marginal. E melhor
fazer obras do tipo de saneamento e habitação, que estão
previstas no Fundo de Habitação, ou vamos implementar um
projeto de lotes urbanizados com a estrutura de saneamento
nesses lotes?
E uma discussão sobre alternativas de politicas, mas essa
forma de agregação de demandas de um alto custo final de
políticas públicas no orçamento, através dessa agregação,
não é capaz de incorporar.
Nesse sentido, o Congresso tem avançado,

significativamente, nos últimos anos, tentando buscar uma
forma de isso acontecer, mas esses avanços esbarram na
Comissão Mista de Orçamento, porque alguns parlamentares têm
um perfil de vereador federal, são intermediadores de
recursos. Conseqüentemente, na minha avaliação, em alguns
momentos, a Comissão de Orçamento perde essa perspectiva de
políticas, abrindo espaço, inclusive, para que dentro do
processo legislativo outras comissões assumam papel de
destaque -
A Comissão de Orçamento há muito tempo vem discutindo a lei

complementar. Aprovou uma comissão especial, no ano passado,
mas não a criou, em parte pelos problemas relativos à
tramitação do PPAG e do orçamento, ao mesmo tempo.
Efetivamente a Comissão de Orçamento sã se mexeu quando a
Comissão de Finanças e Tributação teve uma preocupação com a
aprovação da lei complementar. Imediatamente, aquela
comissão, aprovada desde o ano passado, foi criada e os
trabalhos serão feitos conjuntamente.
Recentemente uma discussão positiva foi feita também na
Comissão de Finaiças e Tributação sobre o problema dos
gastos públicos com pessoal, na esfera federal. Parte dos
dados apresentados lá estão sendo discutidos aqui. Houve
também uma discussão entre parlamentares sobre isso.
A Comissão de Orçamento, cada vez mais, tem o seu espaço
fechado no processo orçamentário. Tem-se isolado do processo
orçamentário como um todo, e outros espaços dentro do
Congresso Nacional vão ganhando autonomia e poder sobre
determinadas questões do processo orçamentário.
Essa é uma configuração preocupante, porque não se

estabelece esse tipo de política na Comissão que deveria
estar discutindo as políticas públicas.
E o caso também da criação das Comissões de Fiscalização _e

Controle, tanto no Senado como na Câmara. Caberia à Comissão
de Orçamento exercer a fiscalização e o controle. Como ela
nunca exerceu essa função, por não ter espaço para tal, o
caminho foi criar comissões especificas nas duas Casas.
Isso de certa forma é preocupante, porque o espaço no qual

as políticas públicas poderiam estar sendo debatidas, numa
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relação Congresso-sociedade, não está existindo na esfera
federal
Como acontece, de certa forma, com a experiência das

audiências públicas regionais aqui em Minas Gerais. E como
acontece com maior freqüência nas experiências de orçamento
participativo. Muito obrigado.

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - A Presidência, neste momento, passa a
palavra ao Sr. Marcus Pestana, DD. Secretário Adjunto do
Planejamento de Minas Gerais, que coordenará os debates.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Marcus Pestana - Para realçar a importância
estratégica desta iniciativa conjunta da Assembléia
Legislativa com a Secretaria de Planejamento do Estado de
Minas Gerais, gostaria rapidamente de pontuar algumas
questões e esclarecer as regras do debate - apesar de ser um
Público muito numeroso - para que possamos fazê-lo da
maneira mais informal e aberta possível.
Antes disso, gostaria de registrar que o marco
constitucional de 1988 e, no nosso caso, a Constituição
Estadual de 1989, representa uma virada de página em termos
orçamentários e financeiros e em termos de gestão da coisa
Pública. Creio que o avanço é inegável no que tange â
transparência, á garantia da participação e - ao
aprimoramento, fechando válvulas de escape que existiam,
como a própria questão do orçamento monetário, do orçamento
das estatais. Além disso, permite uma organicidade muito
maior do processo orçamentário. E claro que há muito a
avançar, mas acho que o marco referencial macro está
extremamente satisfatório, criando um ambiente institucional
e jurídico muito positivo para a democratização e a
transparência do processo orçamentário.
Essas grandes transformações que temos de registrar na
trajetória histórica são compatíveis com a reconstrução da
democracia no Brasil, pois encontram ressonância na questão
orçamentária do setor público Essa correspondência não
existia antes do Plano Real, por um simples motivo: essa
visão de planejamento estratégico, de preocupação com
Políticas públicas, esse encadeamento de documentos como o
Plano estratégico, como os planos plurianuais, as LDOs, os
orçamentos. criava todo um instrumental satisfatório, mas o
ambiente real da economia da sociedade brasileira não
favorecia o renascimento democrático da questão
orçamentária, da gestão democrática das políticas públicas,
Pois o Pais convivia com inflações anuais que chegaram _a
5.000%. E impossível pensar em plano plurianual, em execução
orçamentária que seja fiel aos propósitos iniciais, ao marco
inicial da discussão com uma inflação dessa ordem. A própria
execução orçamentária distorcia completamente variáveis da
receita e da despesa, tinha um comportamento errático e, às
vezes, não compatível com a estrutura de finanças públicas,
que flutuava aos ventos da inflação. Havia um descasamento
entre o marco institucional e o ambiente real.
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Com a advento do Plano Real e com a estabilização quese
consolidou em 1995, o ambiente se configurou de um lado,
positivo, pois descobrimos que é possível enxergar a longo
prazo e ter urna perspectiva razoável no sentido de
dimensionar as demandas, de quantificá-las, de projetar
quais são os recursos disponíveis e orquestrar esse conflito
por distribuição de recursos públicos que são escassos. Por
um lado, isso é ótimo, porque o horizonte de longo prazo, de
planejamento, foi recuperado. Por outro, é negativo, pois o
setor público brasileiro descobriu que os recursos são
poucos. Esse é o grande paradoxo do impacto da questão da
estabilização na dinâmica orçamentária. Passamos, então, a
verificar, a partir de 1995, um profundo ajuste fiscal no
setor público, via de regra envolvendo Prefeituras, Estados
e o próprio Governo Federal. Trata-se de usar o planejamento
do orçamento com instrumento de coordenação do próprio
ajuste, readequando, direcionando esse enxugamento da
máquina pública para que oque for prioritário possa ser
desempenhado com qualidade. E preciso haver uma priorização.
Em Minas existem técnicos do Legislativo, técnicos do
Executivo, e esse seminário é mais uma prova de que estamos
no caminho certo. O Governo Estadual, desde que se instalou,
desencadeou um processo de planejamento interno, visando
envolver todos os segmentos dentro de uma visão
compartilhada de planejamento, e não uma SEPLAF1 ou uma
Secretaria da Fazenda ilhadas, isoladas. Começou com o
seminário do rio Doce, e depois com sucessivas etapas do
Seminário de Planejamento da Fundação João Pinheiro,
envolvendo todos os segmentos governamentais Isso deu
origem ao PMDI, à formação inicial das idéias básicas das
diretrizes do PMDI, que foram discutidas com o Conselho de
Desenvolvimento Econômico Social e posteriormente aprovadas.
O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado foi remetido à

Assembléia Legislativa, que aprofundou o debate e o aprovou
também. Então, no ano de 1995, pela primeira vez,
conseguimos aprovar os marcos dessa nova institucional idade
da Constituição de 1988 e da Constituição Estadual de 1989,
isto é, o Primeiro Plano Estratégico do Estado, e encadeado
e com hierarquia, o PPAG, no orçamento de 1996. Além disso,
há uma integração governamental, e os documentos passaram
pelo crivo de uma discussão democrática aberta, na
Assembléia Legislativa e fora dela, com a sociedade civil
organizada, no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social
e nas audiências públicas regionais, patrocinadas, a partir
de 1995, pelo Judiciário, pelo Legislativo e pelo Executivo.
No Plano Estratégico, o Conselho de Desenvolvimento foi
acionado e. no Plano das Demandas Regionais, as audiências
públicas. Do ponto de vista do exercício da democracia no
planejamento e no orçamento, tudo que as Constituições nos
abriram a possibilidade de usar, no sentido da
transparência, da democratização, foi usado. Qual é o nosso
gargalo? E o gargalo fiscal. E a escassez de recursos. No
exercício da democracia, Minas, na Assembléia Legislativa e
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no Executivo, deu passas até mais agressivos que os outros
Estados.
O ano de 1995 foi um ano de aprendizado, no conjunto do
setor público brasileiro, e 1996 vem sendo o ano da
transição. Em 1995 aprendemos a conviver com uma situação de
estabilidade razoável, e em 1996 estamos fazendo a transição
e as reformas necessárias para que possamos conviver dentro
dos recursos financeiros disponíveis e priorizar as áreas
fundamentais que a sociedade demanda. Esse seminário,
portanto, e em particular essa palestra, são um marco
fundamental e mais um passo para o aprimoramento.
Vamos, agora, abrir os debates. Já existem algumas
perguntas escritas e quem quiser pode se dirigir ao
microfone para uma intervenção verbal
Poderemos ficar até às 17h30min. Pedimos que sejam

objetivos, que façam uma única questão, podendo ter direito
à reinscrição depois, e que se atenham á proposta do
Regimento Interno, que prevê 3 minutos para cada
intervenção. Espero que consigamos levar o debate da forma
mais livre e informal possível.

Debates
O Sr. Marcus Pestana - Vou dirigir ao Adroaldo duas
questões encadeadas. Quem quiser fazer intervenção poderá
formular a sua questão verbalmente ou por escrito.
Adroaldo, são duas questões que se dizem respeito. Uma tem
um caráter mais conceitual, e é da Procuradoria da
Assembléia Legislativa, feita pela Maria Coeli Simões Pires.
E a seguinte: "A Constituição da República, ao fazer a opção
pelo Estado democrático de direito, definiu nova moldura em
matrizes mais democráticas para a concepção e prática de
políticas públicas. Em que medida o processo federal de
elaboração do orçamento, instrumento de viabilização de
política pública, assimilou e apreendeu essas novas
diretrizes constitucionais?"
Encadeada, está a pergunta de José Dirceu Silveira, também
da Assembléia Legislativa, que é a seguinte: Quais
parâmetros, indicadores e sistemas de avaliação estão sendo
desenhados, e quais as formas de reformulação do
planejamento que estão sendo discutidas?"
O Sr. Aaroalao Quintela dos Santos - A primeira pergunta,

sobre até que ponto o Executivo tem assimilado o espirito da
Constituição de 1988, o espirito do Estado de direito, não é
uma questão tão trivial, e nem tão trivial a resposta.
Estamos passando coletivamente por um aprendizado. Saímos de
um momento, de uma vaga repressiva, fechada, que durou mais
de 20 anos, para um sistema mais aberto, em que grande parte
dos autores presentes, tanto do lado do Legislativo, quanto
do Executivo, e mesmo outros atores sociais, sequer tinham
participado do processo anterior.
Se, de um lado, do ponto de vista do Legislativo, das
equipes técnicas, inclusive, a situação teve um grande
avanço, quase que necessário, na discussão de um processo
que estava à margem, excluída, e que visa participar, com
todo o vigor e intensidade, por outro lado avançou-se mais a



partir do ano de 1988, a despeito de ainda existirem
problemas organizacionais internos, de pessoal. Aconteceu um
movimento diferencial. Enquanto o Legislativo, do ponto de
vista técnico, estava se fortalecendo com suas assessorias,
do lado do Executivo acontecia exatamente o contrário. Esse
é um ponto.
Em segundo lugar, viam-se umas "viúvas do período
anterior, uma certa nostalgia em relação ao passado, ao
período em que o Ministro do Planejamento batia na mesa e
definia quais eram os números. A partir dai, todos cumpriam
o que fora estabelecido. O espaço político para qualquer
discussão era mínimo, reduzido, ou não existia. Esse
processo é tremendamente lento. O movimento que se tem das
áreas de orçamento é de fechamento interno, por haver uma
perda de espaço técnico-político e pela função de outros
atores que não estão na ordem do dia- Existe uma relação
entre o Poder Executivo e a sociedade civil, entre o
Executivo e o Judiciário, e também uma relação "intra" Poder
Executivo- Diferentes órgãos começam a sentir que o espaço
orçamentário se transferiu. Ele sai da órbita exclusiva do
Executivo, e a decisão se transfere ao Legislativo. Na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização se dá a
última rodada do processo. Esse é o movimento que se tem.
Diria que ele é longo, de aprendizado. Possivelmente, muitas
coisas precisam ser discutidas, principalmente do ponto de
vista ideológico das equipes técnicas. E um processo
extremamente lento, não é como gostaríamos que fosse, mas é
o possível.
O Sr. Marcus Pestana - Parâmetros, indicadores e sistemas
de avaliação estão sendo desenhados. Quais as formas de
reformulação do planejamento que estão sendo discutidas?
O Sr. Adroaldo Quintela dos Santos - Aí, precisamos fazer
um corte. Houve uma tradição, na década de 70, no Estado
brasileiro, de Liso de alguns sistemas de acompanhamento em
nível feØeraL Esses sistemas ocorreram em alguns órgãos,
principalmente no Ministério do Interior. Havia o Sistema de
Acompanhamento por Gráfico - Sap Gráfico -, acompanhamento
físico e financeiro, além de outro chamado GRAF, em que tudo
terminava num gráfico de acompanhamento da execução
orçamentária e financeira. Com a crise do modelo de
planejamento, ao longo dos anos 70, houve um retrocesso
extremamente grande. A medida que se vai acirrando a
inflação, a crise fiscal e a capacidade de financiamento de
políticas públicas começa a ser limitada, o olhar do Poder
Executivo se desvia das suas realizações e passa para o
controle do gasto de curto prazrn Em função disso, essas
coisas todas são eliminadas.
Retoma-se a discussão .a partir de 1992, no seio do
Executivo, com a reformulação do Plano Plurianual, que deu
origem à Lei NQ 8.446/92, que é a segunda reformulação do
PPAG. Começa todo o movimento novamente no antigo
Departamento Nacional de Planejamento e Avaliação, hoje
Secretaria de Planejamento e Avaliação, numa remontagem
desse sistema de planejamento. 0 sistema chamava-se Sistema
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Integrado de Acompanhamento das Ações de Governo - AOS - e
continha três nódulos de acompanhamento e avaliação. Um,
preliminar, chamado Banco de Projetos de Investimento - BPI
-, que possivelmente será objeto da discussão do Dr. Renato
Andrade, Diretor de Planejamento e Avaliação da SPA,
inscrito para falar na quarta-feira. Existia uma segunda
perspectiva de um sistema de acompanhamento e avaliação
intermediária do gasto público. O terceiro nódulo era a
avaliação de impacto da ação governamental. Praticamente,
participei do projeto até 1993. Chegamos a avançar no
sistema de acompanhamento de avaliação intermediária; que
era o acompanhamento do gasto público pela via orçamentária.
Isso avançou muito em termos de definição. Mais
recentemente, houve um avanço no Banco de Projetos. Hoje, em
grande parte, tanto as metas do PPAG quanto as metas da LUO
têm sido feitas com base nesse banco de projetos. O que é o
banco de projetos? Ele surgiu inicialmente na Colômbia, no
início dos anos 90, com a reforma gerencial do setor
público. Ele era chamado Banco de Projetos de Investimentos.
O financiamento de projetos, para entrar no Executivo, tem
que passar por esse banco, por uma análise de mérito, ou
seja, as políticas públicas, os instrumentos de planejamento
do Governo, aprovados pelo Legislativo e discutidos com a
sociedade, passam pela definição de fontes de financiamento,
principalmente internacionais. Por último, é feita a análise
de viabilidade, tanto do ponto de vista técnico quanto
gerencial, de impacto ambiental, etc. Enfim, a lógica do
banco de projetos é essa. A lógica adotada no Brasil tomou
outro rumo. Estávamos amarrados, na época de criação, com
inflação alta, e num apelo fiscal que ainda não acabou.
Temos claramente um problema sério de financiamento não
inflacionário do gasto público, na área federal e em vários
Estados. A medida que a inflação cai, você tem dificuldades
com o ganho inflacionário do Estado, ganho de capital pela
via inflacionária. Assim, você passa a ter, em quase todos
os Estados da Federação, a crise fiscal, ou seja, a
incapacidade de financiamento das demandas sociais que se
apresentam em torno do orçamento. O banco de projetos tinha
esta idéia original, de ser a entrada dos projetos a serem
financiados, mas ele passou a avaliar os projetos em
andamento, verificando a pertinência de continuidade ou não
do orçamento dentro de uma proposta de racionalização do
gasto público. isso é o que estava acontecendo.
O Sr. Marcus Pestana - Vou dirigir, ao Paulo duas questões.
A Sra. Maria Beatriz de Lima Vieira, Assessora Especial de
Fiscalização e Controle Externo da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, fez uma pergunta ao Adroaldo, mas, por seu
conteúdo, o Pauloterá muito que dizer, e o Adroaldo,
depois, poderá aduzir algum comentário.
"Algumas cidades já adotam o Orçamento Participativo,

experiência que deverá alastrar-se após as eleições deste
ano. Em que medida a elaboração dos PPAGs e das LDOs será
influenciada por essa nova realidade?"
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Aproveito para cumprimentar, em nome do Governo de Minas,
todos os técnicos que estão participando deste seminário.
Outra pergunta: "O senhor poderia detalhar melhor o que é
Projeto Orçamento-Cidadão, citado em sua exposição?".
O Sr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha - Vou começar pela
pergunta que se refere ao Orçamento-Cidadão. O Adroaldo
poderá, depois, responder melhor, já que ele talvez tenha
acompanhado o processo junto ao Governo. Esse projeto foi
lançado por Itamar com grande pompa, depois da CPI do
Orçamento, e pretendia dar ao cidadão acesso às informações
orçamentárias através de terminais instalados em pontos
estratégicos das principais cidades, se não me engano,
também nas agências do Banco do Brasil, nos aeroportos e na
SEPLAN.
Esse Orçamento-Cidadão era a expressão das tabelas
consolidadas no orçamento, em função 'Programa e
Subprograma", e a classificação econômica da natureza da
despesa. Seria assim: alguém queria saber quanto estava
previsto de investimento. Era só teclar, e aparecia a
resposta. Se teclasse a função "Transporte", vinha a
resposta. Isso não traduzia, entretanto, a política em si, e
hoje, em face dos problemas de defasagem da funcional
programática da esfera federal, ou seja, das ações que o
Governo Federal executa, do ponto de vista exclusivamente
planejamentista e tecnocrático que vem imbuído na funcional
programática, esse dado não permite vislumbrar as políticas
com clareza.
Se eu quiser saber, na esfera federal, quais são os
recursos destinados ao atendimento das populações indígenas
na área de saúde, tenho que procurar uma subatividade dentro
de outra atividade na classificação do Fundo Nacional de
Saúde. Esse é apenas um exemplo que estou dando dos
problemas da funcional programática.
Da mesma forma, na área de assistência social na esfera
federal, temos o Programa de Assistência Social Geral, sã
que ele não retrata fielmente a assistência social do
Brasil, porque os tiquetes-refeição, os vales-transporte e O
auxilio-funeral, que existem principalmente nos ministérios
militares, estão todos incluídos na Assistência Social
Geral. Assim, não dá para vislumbrar a política pública de
assistência através daquela classificação.
Enfim, o Orçamento-Cidadão pretendia oferecer essas
informações ao cidadão, mas apenas do previsto na lei
orçamentária, se não me engano. Ele não fazia contraponto
com a execução orçamentária.
Como disse o Adroaldo, ainda existem terminais no aeroporto

e na SEPLAN; o que existia no Congresso foi desativado.
Passemos à segunda pergunta. O Orçamento Participativo do

PPAG e da LOO retoma um pouco a idéia de orçamento como um
acordo político, com várias áreas de decisão. Passa pelo
Planejamento, pelo Governo, desde os órgãos de forma
descentralizada até o planejamento central. Depois vai para
o Congresso e é redefinido no momento da execução.
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Esse acordo pode ser intertemporal, ou seja, não precisa
durar um ano. Ele não precisa ser o acordo de um orçamento,
o acordo de uma LDO.
O caso de Porto Alegre é clássico nessa relação de
Políticas públicas e orçamento, porque eles sentiram
justamente os limites do que é colher demandas agregadas de
uma população de forma direta, e da relação dessa demanda
agregada com o resultado final da política. No Congresso
Nacional, isso acontece através de representações, mas
representação, muitas vezes, ocorre de forma distorcida.
Em Porto Alegre, além de fazerem a distribuição regional e
a consulta direta á população, começaram a estabelecer
comitês temáticos, incluindo entidades representativas e
sindicatos, para se discutir o global da política. O
Orçamento-Cidadão, sem esses comités temáticos, tem
limitações.
Técnicas de investimentos nas áreas de saúde, habitação,
saneamento, calçamento e repavimentação são preestabelecidas
pelo Planejamento. Com os comitês temáticos, conseguiu-se
incorporar a discussão das políticas públicas.
Estou dizendo que o agregado de demandas individuais é, por

excelência, negativo. E positivo por ter representatividade
e legitimidade, mas o que estou dizendo é que ele não pode
ser a única fonte de políticas públicas, porque, se não,
perde-se a perspectiva de intervenção do Estado para
corrigir as desigualdades do mercado.
O Eugênio, Chefe da Assessoria de Orçamento da Câmara dos
Deputados, pergunta: 'De que forma os avanços tecnológicos
gerados pela informática, como a Internet, podem ajudar a
aproximar o cidadão do Estado?".
Em primeiro lugar, há que se reconhecer que o acesso à
Internet ainda é bastante seletivo; no entanto, trata-se de
um processo que tende, como nos Estados Unidos, a se ampliar
cada vez mais, pelo menos em segmentos que têm poder
aquisitivo para ter bons computadores.
Pelo desenvolvimento da tecnologia e pela dinâmica de
acumulação de conhecimentos, os minicomputadores tendem a
ser cada vez mais acessíveis, assim como o sistema de som o
é hoje em dia. A classe popular atualmente adquire
videocassetes e aparelhos de televisão com muito mais
facilidade do que há 20 anos.
A Internet pode ser útil. Nós, das ONGs, temos uma
provedora especial á Internet, sustentada pelo IBASE, no Rio
de Janeiro. E a ONG do Betinho, muito conhecida, que mantém
conferências sobre temas relacionados com as atividades das
ONGs no Brasil. Umas dessas conferências chama-se AX do
Orçamento.
O Sr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha - O que acontece
de importante na Comissão de Orçamento levo à assessoria e
incluo aquela matéria. Ontem, tive a oportunidade de incluir
todo o texto da LOO de 1996, preparado pela assessoria do
Congresso. Inclui também a nota técnica - as famosas notas
técnicas já causaram muito problema - deste ano nesta
conferência. A informação está disponibilizada.



As outras informações - o Congresso dispõe de banco de
dados, tabelas, relatórios de execução, etc - podem também
ser transmitidas por meio da Internet. E o caso do relatório
que é repassado aos Deputados Federais de todos os Estados
com a previsão e a execução orçamentária e outras
informações, que acompanham o ciclo orçamentário, em relação
às rubricas da União a serem aplicadas no Estado de Minas
Gerais. Esse tipo de informação pode ser disponibilizado
pela Internet e enviado para as secretarias, etc., ou pode
ser disponibilizado como "nome page' do Congresso Nacional.
Quem tiver acesso ao modo gráfico da Internet, utilizando o
endereço poderá vasculhar tudo. Insisto em que todos os
relatórios, e tudo que é feito no Congresso relativo a
orçamento - regional ou globalmente - estará disponivel para
quem quiser.
Depois que essas informações forem sendo disponibilizadas,
a corrida para adquiri-Ias será natural. Depois que a
informação existe e que alguns a possuem, se ela é
acessivel, todos a buscam para não ficarem defasados. O
processo é esse.
Acredito que, no âmbito estadual, pode-se pensar algo nesse
sentido, como a criação de tome page. No Congresso
Nacional, alguns parlamentares possuem "nome page"
particulares, corno a Deputada Marta Suplicy, envolvida com a
questão das mulheres. Não vejo por que organismos como a
assessoria de orçamento da Câmara e a consultoria de
orçamento do Seriado, que, juntas, reúnem 50 profissionais
especializados, não podem disponibilizar os seus estudos por
meio da Internet.
O Sr. Marcus Pestana - Peço desculpas ao Dr Paulo Eduardo,
mas passei-lhe imediatamente a pergunta por causa da conexão
entre a aproximação do cidadão e a execução orçamentária.
Quem tiver alguma pergunta a ser feita poderá utilizar o
microfone para fazé-1a. Vou prosseguir, dirigindo as
perguntas escritas que a Mesa recebeu.
Vou fazer duas perguntas encadeadas para o Dr. Adroaldo. A
primeira foi formulada pelo Sr. José Dirceu Silveira, da
Assembléia Legislativa: 'Como as diversas taxas arrecadadas
pelo Poder Judiciário têm a sua previsão de receita
incorporadas ao montante orçado na lei orçamentária anual?'
"O senhor poderia detalhar, de melhor forma, quais as

vantagens que a SOF terá em não mais ser responsável pela
elaboração dos cuadros de detalhamento de despesas, e como
os setores deveriam se preparar para assumir essa função e a
relação que deverá ser instituída pela SOF para acompanhar
essa tarefa junto aos setores?"
O Sr. Adroaldo Quintela dos Santos - A primeira pergunta é
simples. Para as taxas arrecadadas por qualquer órgão,
existe a chamada Fonte 150 - receitas diretamente
arrecadadas. As receitas diretamente arrecadadas devem
constar no orçamento, na condição de fontes. Como será
exercido esse controle ficará a cargo do sistema judiciário,
que tem autonomia para decidir tomo colocá-las ou não. Na
União, existe a tradição de ser feito o monitoramento das
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receitas próprias das entidades por meio de alguns
formulários chamados MR (Metodologia da Receita) e RF
(Receita por Fontes). Esse monitoramente já é feito. O que
está sendo modificado é que se está deixando de utilizar um
meio atrasado - os formulários - para fazê-los "on une",
diretamente por sistema e tempo real. Essa é a diferença
fundamental. Espero ter respondido satisfatoriamente.
Quanto à outra pergunta, esclareço que quanto ás
transferências para os gestores, etc., as vantagens não são,
necessariamente, para a SOF. As vantagens são para os
diferentes atores que atuam no processo dos gastos públicos.
Do ponto de vista da SOF, reconhecemos que é possivel ser
feito um controle por atacado, não pelo varejo. O fato de se
ter feito, durante muito tempo, o controle do gasto público
pelo varejo não garantiu que fossem obtidas algumas coisas
que se pretendia alcançar, como o controle do déficit. Isso
não ocorreu, ao contrário, o que se define sob a ótica da
politica orçamentária e da política fiscal não passa
necessariamente pelo orçamento, no primeiro momento. Só no
segundo momento elas acontecem. Exemplo: o PROER, na medida
em que pode gerar um enorme déficit orçamentário,
intensificar o rombo do orçamento, e as autoridades que
executam o orçamento não têm nenhuma gestão sobre isso, num
primeiro momento.
A segunda, â medida que se controlou o elemento despesa,
não se controlam certos tipos de escândalo, corrupção, como
o colega na mesa havia falado, que aconteceram e têm
acontecido na história recente do País.
Então, por este ponto de vista, o excesso de controle do
meio não garante nada- O terceiro aspecto é que, à medida
que se controlam muito os meios, deixam-se os fins de lado.
Não importa se se gastou 3/1 ou 3/2, importa que se fez a
ponte e se garantiu a melhor taxa de beneficio-custo. Se se
garantiu a eficiência e se se cumpriu a obra no prazo certo,
e a sociedade está usufruindo daquilo que era o enfoque
principal da politica, esse é o objetivo. Então, o pessoa]
está abandonando, de certo modo, esse controle de meio e
tentando fazer um controle muito mais a partir dos fins,
propiciando aos gestores facilidades durante a execução.
Quem foi gestor - e eu já fui - sabe que às vezes, quando
se especifica muito o detalhamento orçamentário, tem-se
sobra de recurso em outro lugar. E necessário fazer um teto
orçamentário. Vou dar um exemplo aqui, rapidamente, de como
demora um crédito adicional para um projeto de lei
suplementar, como uma figura de remanejamento da despesa no
qual não há aumento de arrecadação, apenas pincela-se uma
dotação orçamentária de um lado e suplementa-se outra, de
outro lado.
Imaginemos que se façam dois créditos desse tipo. Um custa

R$10.000,00, e o outro, R$200.000.000,00. Isso ultrapassou
aquele teto de 20%, e a tendência agora é 15%. Veja bem,
quando se faz o crédito, o que acontece? Um órgão executor
examina se já não se tem recursos, e se está esgotada a
possibilidade de financiamento. Então, faz-se um quadro de



detalhamento da solicitação do crédito orçamentário, que vai
ser examinado pelo órgão setorial do orçamento, que por sua
vez manda isso, por um sistema de crédito adicional, para um
órgão central, cue é a SOF. Da SOF vai ao Secretário, do
Secretário ao Diretor de Programação da área especifica em
que é feito aquele crédito, examina-se o gasto, e geram-se
três documentos: primeiro, um parecer se o crédito cumpre ou
não os requisitos legais, etc- segundo, se cumpre, se tem
dinheiro, se vale a pena fazer uma exposição de motivos e um
projeto de lei. Mas a história não termina ai. Esse projeto
de lei é examinado em nível de gabinete de Secretários e é
corrigido. Se tiver algum erro, é devolvido. Em seguida,
esse crédito vai para o gabinete do Ministro e esse quando
vai despachar com o Presidente da República, leva-o para que
todos o assinem e o manda para o Congresso Nacional. -
Chegando ao Congresso, através da Presidência é enviado a
Comissão Mista de Orçamento, que designa técnicos, etc. e
tal. Já fiz uma análise disso, em 1992, e do que se gastava
num crédito, considerando-se o tempo de trabalho dessas
pessoas, máquina! etc. Mas o crédito suplementar não termina
com o resultado do projeto de lei. Depois de pronto o
projeto de lei, tem-se que fazer um decreto autorizando o
gasto, e ai é que a coisa começa a circular no Executivo. Em
1993, pelo custo-salário levantado, cada crédito tradicional
custava US$15.000,00. E a primeira conseqüência do ponto de
vista é essa.
A outra conseqüência fundamental é que no Brasil temos uma

cultura muito grande de controle de meios, e não uma cultura
mais voltada para os fins. Todos ficam preocupados em
controlar coisas pequenas e não pensam realmente em
discutir, primeiro, se o Paulo está levantando como premissa
o processo de planejamento, o qual acho fundamental. Qual o
sentido das políticas públicas? Quem são os beneficiários
das políticas? p rimeiro deve-se discutir isso claramente,
definir, através dos canais da sociedade, quais devem ser as
políticas priorizadas e hierarquizadas. Esse é o primeiro
ponto. Segundo, é preciso deixar claro que, na hora da
execução, ela vai acontecer de acordo com o que foi
negociado. Só para terem a idéia de que essa coisa não
garante nada, recentemente a Secretaria Federal de Controle
fez uma oficina de planejamento estratégico e está querendo
controlar o orçamento pelos seus fins. Ela chegou à seguinte
conclusão: 40% das metas do orçamento não têm nada a ver com
o que as obrigações reais fazem. Segundo, que 30% dos
executores de políticas não sabem o que está ocorrendo
dentro do seu órgão executor, e em 100% das alterações de
crédito que acontecem durante a execução orçamentária não há
alteração das metas.
Esse é o quadro que temos, que dificulta qualquer processo

de acompanhamento, qualquer gestão mais qualitativa do gasto
público Na verdade, temos uma gestão meramente
quantitativa. Nossos acompanhamentos se dão muito mais em
nível quantitativo. Por último, seguindo a etapa da
pergunta, como é sõ para controlar? Simples. A STN, a
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Secretaria e o CEAF têm toda a execução financeira. Todo
final do mês, assim como a fita vai para o Congresso
Nacional, a fita vai para a SOE e controla no menor nível
possível. Parque, no menor nível, é que se faz a programação
orçamentária, ou seja, como é feito o orçamento? O orçamento
da União é feito da seguinte forma: a primeira rodada que se
tem é uma discussão dos cenários macroeconômicos. E bem
parecido com o que se faz em Minas Gerais e nos Estados.
Discutem-se os cenários, e determina-se exatamente o que é
que se tem, para definir claramente, a partir dai, qual é a
expectativa de receita, para depois fixar-se o gasto segundo
o ... Então, o primeiro cenário é a taxa de crescimento da
economia, um cenário de inflação, uma taxa, uma expectativa
de déficit público, nos três conceitos, sejam eles nominais,
primários ou operacionais, enfim, crescimento do salário
mínimo. O impacto do lançamento da seguridade da previdência
social , dos benefícios previdenciários, no caso do Governo
Federal é extremamente forte, pesado, inclusive o gasto com
a folha de pagamento do setor público. Essa é a primeira
rodada ao se fazer o orçamento, para se definirem os
limites. Primeiro, os parâmetros globais A partir dos
parâmetros globais, é feita uma projeção de receita. De um
lado, a receita fiscal, e de outro, o que eu chamaria de
receita parafiscal
Bom, feito isso, ai se projeta, em nível de grupo/despesa,
qual seria a despesa de pessoal, no menor nível possível.
Existe, dentro do próprio sistema orçamentário, um módulo
chamado ADP - Acompanhamento Mensal do Desembolso da
Despesa, pelo qual se acompanha, nos mínimos detalhes, os
gastos da despesa de pessoal. Com isso, faz-se uma base,
projetando-a exatamente para 12 meses. Essa base, na figura
orçamentária, é chamada de "base lin', ou seja, se um mês
tem férias, eu elimino as férias da base para não reaplicá-
las, como se elas acontecessem todos os meses, em todos os
anos. Se tenho alguma ação judicial que está incluída só
naquele mês, tenho que limpar isso da base para não
superestimar a projeção. A mesma coisa se faz com divida. Em
contrapartida, tantos os ingressos de recursos quanto os
pagamentos são feitos através do sistema também, quer dizer.
faz-se um histórico das operações de crédito, que é
oferecido em dez dias ao Banco Central e, a partir dai,
projeta-se o que vai ser feito. Então, as coisas são feitas
assim. Na Secretaria de Orçamento existe a percepção de que
já não dá mais para ficar olhando os detalhes, que passam a
ser de responsabilidade do Ministério. Cada gestão
ministerial tem a responsabilidade primária sobre as
realizações da Pasta. Esse é o reconhecimento.
O Sr. Marcus Pestana - Indago novamente ao Plenário se
alguém quer apresentar verbalmente alguma questão.
Há duas perguntas, dirigidas ao Paulo e ao Adroaldo, com
conteúdos semelhantes. E há uma outra mais especifica para o
Adroaldo. Talvez pudéssemos dirigir esta última ao Adroaldo
e, depois, termino com essa questão que foi dirigida aos
doi.
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Para o Adroaldo seria de Maria Coeli Simões Pires. da
Procuradoria da Assembléia Legislativa: 'O plano diretor da
reforma do aparelho do Estado aponta o controle de
resultados como alternativa para viabilização da eficiência
do setor público. Não se fala de conciliação de linha de
controle, mas dá-se absoluto realce ao controle de
resultados. Sem desconhecer o mérito do controle de
resultados, sobretudo no setor privado, e reconhecendo a
inadequação do radical controle de processo, gostaria que
explicitasse seu ponto de vista sobre a solução de controle
de resultados nas áreas específicas de utilização de
recursos públicos. Que estrutura institucional desse
controle você vislumbra?
O Sr. Adroaldo Quintela dos Santos - Deveria até sair

dessa, porque não tenho nenhuma responsabilidade sobre o
Plano Diretor do Estado, e em muitas coisas discordo dele
integralmente, da concepção de gestão que está por trás. Eu
começaria exatamente por ela, tentando discutir o seguinte:
todo o sistema orçamentário, com o sistema de controle por
trás, tem um sistema de gestão, uma percepção de gestão
pública, uma percepção de Estado e um marco teórico que diz
qual é o tipo de modelo político, econômico e social em que
a sociedade está apostando. Ou seja, o conceito de
administração gerencial que está presente no plano diretor
da reforma do Estado tem por trás o modelo que busca
maximizar a eficiência econômica das políticas públicas e,
mais do que isso, tem urna visão de focalização das políticas
públicas. Ou seja, as políticas públicas deixarão, nessa
visão, de ter caráter universal, passando a ter caráter
focal. Quer dizer, os segmentos excluídos seriam os
destinatários das políticas públicas do Estado. Os demais
segmentos estariam de fora. uma outra coisa é o conceito de
administração gerencial, que foi tirado do conceito de
administração privada. E administração por setor privado
significa o controle voltado para o resultado. E isso que
significa a administração gerencial.
A história nos demonstra, até hoje, três tipos de modelos
gerenciais. Cada modelo exige um determinado tipo de
planejamento, de orçamento e de controle de avaliação do
processo. Esses modelos, do ponto de vista diagnóstico, não
têm muito problema com o plano diretor da reforma do Estado.
São muito semelhantes até na definição desse esquema geral
de análise, ou seja, o que é administração- O conselho de
administração patrimonialista ou o que outros chamam de
administração furcional é aquele onde os interesses do
Estado se confur:dem com os interesses dos governantes. Ai o
planejamento não é necessário, porque não é necessário ter
uma visão de resultados. A única visão é de meios. O tipo de
orçamento requerido é o chamado tradicional, onde é
necessário ter o registro do gasto, da despesa e dos
insumos. Foi el€ que ensejou, no primeiro momento, as
primeiras classificações orçamentárias que houve, que são a
institucional e a de natureza da despesa- Por quê? Porque o
que interessava era saber o "leigtman' que gastava e que ele
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gastava. Qual a natureza de despesa? É gasto de pessoal
divida, etc, insumos para realização de objetivos últimos.
Depois disso você vai ter um outro modelo chamado de
administração por objetivos, que, no plano diretor da
reforma, é chamado de modelo burocrático. Do ponto de vista
da economia, isso acontece sobretudo depois da crise de 29.
A ascensão da Política do 'new deal" e, depois, da
teorização do "kanes" sobre a necessidade de intervenção do
Estado - para ativar a demanda agregada, no caso da leitura
que se faz dos países subdesenvolvidos, a CEPÁL, na década
de 50, a comissão econômica para a América Latina, a
necessidade do Estado como promotor, indutor do processo de
desenvolvimento. O Estado passa a ter esse papel. Ora, um
tipo de modelo desse, onde o Estado já não é mais somente
para gastar, mas é indutor do desenvolvimento, precisa ter
uma outra conformação do ponto de vista do instrumental que
o Estado utiliza. Dai surge a necessidade do planejamento.
Planejamento é aquele que o Paulo criticou aqui: o
planejamento tecnocrático, centralizador, de caráter
normativo, enfim, do núcleo de poder definindo exatamente o
que gastar, como gastar, onde gastar. Esse é o conteúdo.
Do ponto de vista do orçamento, é o chamado orçamento-

programa. E exatamente quando surge a necessidade de se ter
um orçamento. Então, fundamenta-se uma classificação
funcional programática. E o programático é que faz o elo de
ligação com o planejamento. E bom dizer isso. Embora no caso
brasileiro se tenha esse critério de classificação funcional
programática, as funções orçamentárias existiam desde 1930,
de acordo com o Decreto nQ 1.323, se não me engano,
ratificado depois, com 10 funções, na Lei nQ 4.320. E nas 16
atuais, que existem desde 1974, apenas juntou-se o que é
mais funcional, dando uma visão mais moderna ao Estado
daquela época, com o programático nas funções de
planejamento, que são essas que desdobram os planos em
programas, subprogramas, projetos, atividades.
No primeiro modelo, o controle era meramente legal; no

segundo modelo de administração, ele não deixa de ser legal
e é importante, porque é um processo cumulativo. E
importante explicar que o Estado está assentado no contrato
social. A Constituição, que define as relações de todos os
atores que participam da sociedade. Evidentemente, qualquer
ato do Estado tem que ser transparente, e o gasto tem que
ser controlado, inclusive do ponto de vista legal. Dizer que
numa segunda etapa se possa ter um controle por resultados
não significa abrir mão do controle legal - que é necessário
- da transparência e da legalidade dos atos públicos.
Um terceiro aspecto seria onde começam a haver distinções,
dependendo do modelo gerenclal que o Estado determine. Se
você determinar um modelo desse, que é O modelo MARI - hoje
o modelo oficial -, ou algum que tenha outra concepção, isso
diferencia o tipo de planejamento, o tipo de controle e
também o tipo de orçamento. De acordo com a tendência
internacional, do ponto de vista orçamentário, a conclusão a
que se chegou é que tivemos uma crise econômica em 1982, que
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foi a grande crise da divida, na qual os orçamentos se
tornaram peças de ficção, o que não é um privilégio
brasileiro. Isso ocorreu nos paises mais atrasados,
subdesenvolvidos. O orçamento não era real, porque o
controle passou a ser mais exercido do lado financeiro. Mas
o que se diz é que, onde não perdeu validade enquanto
instrumento disciplinador de gastos públicos, o orçamento
pós-crise passa a ser usado também como peça de controle.
Ele deixa de ser pura e exclusivamente um orçamento de
ordenação de despesa, mas tem embutida a idéia do controle
gerencial do gasto. -
Nesse aspecto, a evolução, em termos de orçamento, é para o
orçamento com missões, que é o caso de várias cidades e
Estados americanos - talvez o Lattimer possa explicar mais
claramente o que seja isso -, ou um orçamento ainda com
aquela estrutura anterior, mas com a análise de
beneficio/custo, ou seja, com a avaliação de desempenho
embutida na peça orçamentária.
Essa é a pós-crise fiscal, que é uma tendência
internacional. E o controle tem sido muito mais gerencial.
Mas depende muito do tipo de concepção. Por exemplo, na ONU
e em alguns organismos da OEA, como o Centro Internacional
de Capacitação e Administração Financeira - CECAF -, que
fica na Argentina, começa-se a discutir outra concepção,
outro modelo gerencial , chamado gestão estratégica
integrada. Do ponto de vista teórico, o que está por trás
disso é urna discussão do modelo econômico, que se assemelha
ao que a CEPÁL abandonou recentemente, o chamado modelo de
transformação produtiva com eqüidade, ou seja, não basta
transformar a economia e fazer crescerem os indicadores
econômicos se, ao lado disso, não existir uma preocupação
com o desenvolvimento social do homem como parte integrante
desse processo. Tem surgido. na ONU, uma discussão acerca do
que seja o desenvolvimento integral. Quando se discute essa
questão, começa-se a debater inclusive do ponto de vista da
teoria econômica, isto é, onde se assenta a nossa teoria
econômica oficial? Assenta-se na idéia de que o homem se
satisfaz como consumidor; o consumidor é o rei. Dai, preciso
ter um salário que me permita ser um consumidor no mercado e
adquirir os bens- O que se está questionando, em nível da
teoria econômica, com todas as transformações, é que o homem
não se satisfaz somente como consumidor. Para se tornar um
ser total, ele precisa se integrar também como produtor. Dai
que, no ciclo de controle e avaliação, terá que ser feito
não só o controle das políticas, do destino final, mas
também do grau de satisfação daqueles que trabalham no
exercício das politicas públicas. Esse é um grande
diferencial em relação às propostas que estão por ai. Tenho
certeza de uma coisa: todo processo de conhecimento é
cumulativo. Quando se faia em controle de resultados,
controle global ou controle comportamental, não significa
que se está abrindo mão de outras formas de controle; ao
contrãriõ, fazem-se aqueles, mas é necessário fazer outros
também. Porém, o foco de atenção mOdifica-se.
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O Sr. Marcus Pestana - Temos duas questões, uma dirigida ao
Paulo, e outra, ao Adroaldo, as quais enfocam a questão
central da participação da soberania popular e da cidadania
no processo de planejamento do orçamento e de todas as
contradições desse processo. A questão é saber se a
arbitragem resolve esse conflito distributivo; como se
arbitram os diversos interesses corporativos, o interesse
geral e os interesses regionais com projetos estratégicos de
dimensão estadual. Enfim, vou ler as duas perguntas, porque
são encadeadas. Passarei a palavra ao Paulo e,
posteriormente, ao Adroaldo. A primeira é do José Dirceu, da
Assembléia: 'Quais as formas objetivas e diretas de se
assegurar a soberania popular na alocação de recursos e na
formulação de políticas públicas, garantindo o binômio
cidadão-contribuinte?
o Sr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha - Eu introduziria
a questão da interlocução dos movimentos populares. Como
arbitrar isso? Quem fala em nome de quem? E uma questão
complexa. como escolher os interlocutores? E eles não passam
por um crivo igual ao que existe na democracia
representativa, onde existem regras preestabelecidas, ampla
liberdade de veiculação de idéias, disputa democrática nas
eleições, Código Eleitoral - que, gostem ou não, está ai -,
partidos livres e uma Casa que representa a sociedade. No
âmbito da democracia participativa, brincávamos com a
questão das ONGs. Existem ONGs seriissimas, mas agora há 
moda de se aposentar e abrir uma ONG.
Então, não é tão fácil assim captar e arbitrar essa
questão. A articulação da cidadania e da soberania popular
com o orçamento e o planejamento com instrumentos concretos
é
dos 

questão mais simples nos planos municipais, por causa
dos orçamentos participativos. Mas quando se trata dos
orçamentos estadual e federal, a questão é mais complexa. A
pergunta é como articular técnica e politicamente o processo
de avaliação e acompanhamento de políticas públicas e as
prioridades estabelecidas pelo órgão central de planejamento
e Orçamento com as demandas especificas setoriais e
regionais e com as demandas estabelecidas por mecanismos
participativos estabelecidos pelas audiências públicas
regionais em Minas Gerais. A primeira dificuldade em
responder a essas perguntas é a inexistência de receitas que
possam ser aplicadas diretamente, inclusive quando
comparamos a experiência de um município em relação a outro.
Por isso, optei pela intervenção, ao invés de explicar todo
o processo, o que se desenvolveu nessa pesquisa da Comissão
de Orçamento e em reflexões, justamente por parte de quem
está inserido no processo em Minas Gerais e,
particularmente, de quem está presente neste seminário.
Com relação à soberania popular e à locação de recursos,

gostaria de fazer uma pequena alteração no que se refere ao
prisma sob o qual foi colocada a questão. Por exemplo, que
tipo de mecanismo é estabelecido para o processo sanitário?
O importante é que houve um período concreto em que setores
da sociedade estavam excluídas desse processo. Isso
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significa que toda a sociedade foi excluída do orçamento e
que ele sempre foi feito tecnocraticamente? Não, de forma
nenhuma, muito pelo contrário. Criticamos o orçamento
tecnocrático centralizado, que é, a meu ver, forma
autoritária de decisão. Na sociedade brasileira, ele é muito
bom para determinados setores, tendo em vista que o mercado
politico reproduz as desigualdades do mercado econômico ao
estabelecer relações justamente com os setores da
tecnocracia que decidem. E o caso que foi analisado,
inclusive pelo nosso Presidente, dos anéis burocráticos e a
relação que ele5 estabeleciam com os setores privados.
Existe uma correlação muito clara entre o orçamento, as
políticas públicas e o desejo da sociedade. Sempre existiu,
na minha opinião. O problema é que esse é um processo
extremamente seletivo e excludente. Por isso, ele atende
prioritariamente a determinados setores da sociedade, que já
têm no mercado político o maior poder, decorrente de seu
poder econômico, e o usam para acumular ainda mais poder
econômico e político- Isso com o apoio da sociedade, com o
discurso que o legitimava e que legitimava o Estado-nação-
No caso do Brasil, de 1930 a 1964, isso era muito claro, e,
no caso da Europa, também era possível. O Estado, com o
discurso legitimador, de certa forma fazia benesses
corporativas e, com isso, se perpetuava, e perpetuava também
as desigualdades do mercado econômico-politico. Então, a
questão que SE!	coloca hoje, pós-constituinte, com
depoimentos daqueles que participaram do processo da
Constituinte como assessores ou como parlamentares,
elaborando a parte da Constituição referente ao orçamento,
era realmente estabelecer uma nova forma de relacionamento
do Estado com a sociedade. Obviamente, não estava muito
claro como estabelecer isso, mas era muito forte a idéia de
que essa relação pode e deve se fortalecer por meio do Poder
Legislativo, o que não impede que isso possa acontecer por
meio do Executivo, quando ele abre a discussão da proposta
orçamentária medante os orçamentos participativos
Com isso, pretende-se excluir outros setores, para que os
ditos setores populares possam influenciar no orçamento, por
assim dizer? Eu acredito que não. Quando falo em controle
social, penso em controle diferente do controle popular
Penso em arenas de decisão política onde Estado e sociedade
possam se relaconar com toda a pluralidade que isso possa
representar, tanto em relação ao Estado quanto em relação á
sociedade, como, por exemplo, os conselhos deliberativos da
área de assistência social do Conselho Nacional, onde
percebemos essa representação por parte do setor
governamental no conselho, com divergências entre eles, e,
ás vezes, com concordâncias. À mesma característica ocorre
do lado que representa a sociedade. E um mosaico de
diferentes interesses, mas, por meio dessa experiência do
conselho, estamos tentando nos debruçar especialmente sobre
o orçamento da assistência social aplicado não somente ao
Conselho Naciona' mas também aos estaduais e municipais, e
não só para definir as políticas, como a maioria dos
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conselhos setoriais, mas para definir também o orçamento do
Fundo Nacional de Assistência Social. Estamos tendo a
oportunidade de trazer todos os setores da sociedade ligados
à assistência social para debaterem as prioridades,
obviamente dentro do que está estabelecido pela LOAS.
Infelizmente, a maioria dos governos, seja por uma questão

de vontade política ou por um problema de dificuldades
burocráticas e tecnocráticas, porque esse setor da
tecnocracia tende a se fortalecer, a ter interesses
próprios, a criar uma ideologia própria, tende a reproduzir
essa ideologia, e essa reprodução se torna avessa à
estrutura do Estado, à participação da sociedade nesses
processos. A consolidação dessa burocracia tenta,
paulatinamente, excluir a sociedade dessas decisões. Esse é
o embate que temos, cotidianamente, nas reuniões do Conselho
Nacional de Assistência Social, em que discutimos o
orçamento, e que envolvem, inclusive, informações - q ue não
correspondem exatamente à realidade - prestadas por
determinados Conselheiros representantes do Governo, com
relação ao orçamento de assistência social. Por parte da
sociedade, temos um mosaico. Na minha opinião, trata-se de
trazer esses setores que, tradicionalmente, tiveram ligações
obscuras - porque não públicas, porque não de conhecimento
dos outros agentes do mercado politico - para uma arena de
decisão onde os embates possam ser colocados de forma clara
e não através de contatos não públicos e de Informações que
não correspondem exatamente à realidade das finanças
públicas.
Acho que existem diversas formas pelas quais isso pode ser

operacionalizado, na medida em que crescemos na complexidade
da organização do Estado como um todo nas suas diversas
esferas. Também na esfera estadual, obviamente, temos
diferenças profundas entre o Estado do Acre e o Estado de
Minas Gerais, uma dessas diferenças é justamente a formação
dos conselhos paritários - sociedade civil-Governo - com o
poder de decisão sobre alocação e execução dos recursos
orçamentàrios, como acontece hoje com relação ao Conselho
Nacional de Assistência Social e ao Fundo Nacional de
Assistência Social. Esse tem sido um espaço muito rico em
discussão de prioridades, de construção de uma relação
tensa, com discordâncias, com eventuais exaltações, com
posições claramente diferentes, com conflitos entre Estado e
sociedade, mas tem sido muito rica, porque é uma construção
coletiva dessa nova relação, na qual a sociedade, que foi
pega de calças curtas em 1988 com r elação ao acompanhamento
do orçamento, da relação entre o relacionamento entre
politicas públicas, etc. está amadurecendo e deixando,
paulatinamente, de ser aquela sociedade reivindicativa, que
tem bandeiras de lutas muito bonitas, para ser uma sociedade
mais propositiva, mais analitica, que sente junto com o
Governo, analisa as limitações e as possibilidades e tem
propostas alternativas com relação ao que está sendo
colocado pelo Governo, ou propostas coincidentes, quando for
o caso. 0 fato de ser sociedade não quer dizer que vai haver
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discordância do Governo em todos os momentos. Essa é uma
experiência muito rica, que, infelizmente, justamente por
uma questão de não se querer a repartição do poder, tem sido
sistematicamente boicotada por muitos Prefeitos e por alguns
Governadores. Até mesmo na esfera federal temos esse
problema. Existem alguns membros do próprio Conselho que
acham que ele deve apenas refletir sobre a politica de
assistência, e nunca decidir, como está estabelecido pela
própria LOAS e pelo decreto presidencial que criou o
Conselho e o Fundo Nacional de Assistência Social.
"Como articular, técnica e politicamente, no processo de

avaliação e acompanhamento de políticas públicas, as
prioridades estabelecidas pelo órgão central de planejamento
e orçamento, com as demandas especificas setoriais e
regionais?"
Esse é um daqueles bons imbróglios para os quais não temos
resposta, justamente porque, sendo um processo em construção
e sendo um processo obstaculizado sistematicamente, temos
pouquíssimas experiências, a não ser nos casos do orçamento
participativo, em que há uma tentativa de articulação
técnica e política nesse sentido. Estamos falando muito do
orçamento participativo, sobre o qual já tínhamos discutido,
mas também no caso de Porto Alegre, o orçamento
participativo não nasceu pronto e acabado. Ele nasceu
timido, com problemas, no primeiro ano tiveram um problema
sério, porque não conseguiram executar o que estava
inicialmente prevïsto. Isso colocou em risco a credibilidade
do processo, e ees avaliaram muito claramente que, se no
segundo ano eles não fossem capazes de fazer um planejamento
consistente, executável pela Prefeitura, a experiência
cairia em descrédito. Acho que, como lição, tanto para os
técnicos quanto para os autores políticos e os estudiosos,
foi uma experiência que deu certo e que tem trazido muitos
frutos no sentido de aprendizado para todos esses setores. E
natural que as experiências nasçam de forma tímida. No caso
do Distrito Federal, na minha opinião, o orçamento
participativo, em seu primeiro ano, foi extremamente timido.
Acho que ele tem avançado e ainda tem muito o que avançar,
mas esse processo tem sido Construido.
Quanto ao caso de Minas Gerais, que tem feito as audiências
públicas regionais, que vêm de um processo de audiências
municipais, acredito ser um processo salutar, semelhante ao
que aconteceu em Porto Alegre, a partir do qual as
prioridades definidas técnica e politicamente pelo setor de
planejamento são levadas para discussão dessas assembléias,
de forma a abalizar e discutir com a sociedade o que é e o
que não é prioritário. Ai temos um momento qualitativo
diferente de simplesmente estabelecer esses tetos e dizer: o
teto é esse, você pode definir tanto e, dentro desse tanto,
defina e priorize o que você quer. Trata-se de uma relação
claramente diferente. Não vou falar como um estudioso, mas
como membro de uma organização não governamental. No meu
entendimento, vale a pena apostar nessa relação. Apostar num
planejamento técnico, com participação limitada ou sem
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participação, é apostar numa proposta política de governo
que dificilmente atenderá aos desejos da sociedade. Porque o
que está colocado em jogo é a capacidade ou não de o setor
técnico identificar o que fez para o bem comum da sociedade.
A experiência histórica tem demonstrado que ele não consegue
fazer isso, porque são estabelecidas relações - em geral
obscuras - com setores privados do mercado político que têm
grande poder económico. Esta é a questão.
Com relação ao orçamento federal, concluindo, também existe
problema com relação ã visão de uma perspectiva macro, ou
seja, das grandes linhas de política e do problema do ajuste
fiscal. Por exemplo, quando vamos discutir no Conselho
Nacional de Assistência Social a politica de assistência
social, em geral recebemos da Secretaria Nacional apenas os
tetos que a SOF estabeleceu. Dentro desses tetos é feita a
discussão. Para o orçamento de 1996, esse teto girava em
torno de R$720.000.000,00, e o Conselho Nacional de
Assistência Social decidiu fazer um orçamento com base na
avaliação de demanda para atender às políticas de
assistência social, no novo sistema descentralizado. A
conclusão final foi uma proposta orçamentária de
R$1.800.000.000,00, sendo mais de 100% acima do teto
estabelecido. A proposta foi feita nesses moldes, mesmo
sabendo-se das dificuldades. Obviamente, foi cortada quando
encaminhada ao Congresso Nacional
Mas o problema setorial está na recusa do Governo em
estabelecer uma relação franca desse Conselho no que diz
respeito à política social como um todo, e na sua relação
com a política econômica. Essa relação franca também é
negada à sociedade quando o Presidente Fernando Henrique faz
um discurso sobre política social apresentando metas,
atendimentos, etc- sem nenhum contraponto desse discurso com
o que está no orçamento. E, por exemplo, o que, de forma
positiva, acontece com o relatório de acompanhamento das
propostas nas audiências públicas regionais. Sem esse
acompanhamento, temos a informação, mas não temos a
visibilidade a que me referi antes. Ou seja, sabe-se que
existe um plano. Por exemplo, planeja-se atender 180 mil
escolas através de repasse direto do Fundo Nacional de
Educação, sem repasse pelas Prefeituras. E um novo programa,
que tenta evitar as distorções verificadas quando os
recursos passam pela Prefeitura. Mas 180 mil escolas para
R$260.000.000,00, conforme proposto no orçamento para esse
ano, e que caiu para R$210.000.000,00, pelos cortes do
Congresso, dá R$1.400,00 por escola. Essa informação tem de
ser visível, para que se estabeleça uma relação positiva
entre Estado e sociedade.
Se a política de arrocho fiscal com o objetivo de

satisfazer as necessidades oriundas da política econômica da
rolagem da divida tem sangrado os cofres públicos com
recursos fiscais, o Governo deve admitir que isso está
acontecendo. O fato é que ele não admite, assim como não
admitiu o impacto fiscal do PROER, que depois foi admitido
pelo Ministro do Planejamento, José Serra, na Comissão de



Orçamento, e foi anunciado com grande estardalhaço. E há
dois ou três meses o Ministro da Economia vinha dizendo que
não havia impacto fiscal do PROER Em público, os dados
relativos ao impacto fiscal da rolagem da divida pública,
que no ano passado foi de R$14.200000.000,00, contra uma
execução de investimento previsto de R$11.000.000.000,00, e,
na verdade, uma execução de R$6.200.000.000,00 - não sei se
é exatamente esse o dado correto. Então, são
R$6.200.000.000,00 para investimento; R$14.200.000.000,00 de
recursos fiscais canalizados para amortização e pagamento da
divida oriunda da política econômica, e poucos recursos para
as políticas sociais. Essa é a situação. Não estou me
referindo especificamente ao Governo Fernando Henrique
Cardoso, estou me referindo também ao problema que
encontramos da resistência de determinadas ideologias
consolidadas dentro da burocracia do setor público, o que
dificulta muito essa relação. Por exemplo, o veto
presidencial sobre o dispositivo que torna público o
orçamento saiu da SOF. Esse veto não saiu da cabeça do
Presidente, saiu da burocracia, que o achava inviável, O
Presidente recebeu a recomendação da SOF, passou para o
Ministério do Planejamento e, voltando a ele, assinou o
veto, porque assim opinou a sua assessoria técnica. Na
realidade, estou me referindo às estruturas de relação entre
Estado e sociedade, um dos aspectos em que nãome pude
deter, embora estivesse preparado. Isso remonta à formação
do Estado nacional brasileiro, à versão da sociedade com
relação ao Estado e do Estado com relação ao conjunto da
sociedade, e atendendo apenas a elites da sociedade,
tradicionalmente. Esta é construção do nosso Estado nacional
e que culmina hoje - no momento em que se apresenta o
desafio de democratização de políticas públicas e
democratização do orçamento - numa situação de extrema
dificuldade, para que esse Estado se abra. A abertura desse
Estado representa efetivamente o que esses agentes do
mercado político com poder econômico terão que perder.
Obviamente, esses agentes não querem perder, e
ideologicamente, a tecnocracia do Estado nacional brasileiro
também se alinha com esses setores, achando que é mais
importante a canalização de recursos para a rolagem da
divida e estabilização fiscal nos moldes em que vem sendo
feita, sem a busca de uma reflexão de alternativa, do que
atender às demandas dos setores excluídos da sociedade.
O Sr. Marcus Pestana - Estamos com o nosso tempo estourado.
Passo a palavra ao Dr. Adroaldo Quintela dos Santos para
arrematar a discussão. Gostaria de aduzir, para reflexão, um
exemplo. Na verdade, estamos tocando em marcos fundamentais,
na questão da democracia representativa "vis-àvis" a
democracia participativa e toda a complexidade que tem o
tema da relação entre sociedade civil e Estado. Vou dar um
exemplo muito simples da cidade de onde vim, da Prefeitura
onde trabalhei, antes de vir para o Governo do Estado.
Fizemos a experiência de radicalização também de
democratização de decisão nas áreas de saúde e de
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transporte. Vou citar um exemplo que revela a atual
discussão na área de cultura. O que se busca? E a
transparência, e transferir o poder de decisão de alocação
de recursos para a sociedade. Na área de cultura, houve uma
lei municipal criando o Fundo Murilo Mendes de Cultura. Fora
investimentos em equipamentos, cinema e teatro central que
estão sendo recuperados, todos os projetos e eventos passam
por um conselho. Está na lei, não é nem paritário.
São cinco artistas distribuídos por setor, eleitos pelos
próprios artistas. Ai se alocam os recursos, totalmente, O
Prefeito e o Secretário de Cultura abriram mão da decisão em
prol da democratização, e isso já está no segundo ano.
Semestralmente os projetos são apresentados e submetidos a
esse conselho, democraticamente eleito pela classe
artística. E ai há uma polêmica, porque a classe artística
agora está reclamando que os cinco membros do conselho -
eleitos por eles - foram manipulados de tal forma que
entidades vinculadas a eles, direta ou indiretamente -
entidades extremamente importantes na vida cultural de Juiz
de Fora - canalizaram 38% dos recursos do Fundo. E ai está o
paradoxo: estão querendo proibir o membro do conselho eleito
de apresentar projeto. Então, nenhum artista está querendo
entrar. Vejam a contradição: é muito fácil atribuir ao
príncipe a falta de vontade, a sua fome de poder, a falta de
vontade de compartilhar com a sociedade. Mas há contradições
na própria sociedade, em questões que não são fáceis de
serem resolvidas.
O Sr. Adroaldo Quintela dos Santos - Bom, eu queria começar
exatamente por esse fim, pela questão levantada pelo José
Dirceu Silveira: quais as formas objetivas e diretas de
assegurar a soberania popular na alocação de recursos e
formulação de políticas públicas, garantindo o binômio
cidadão-contribuinte?
Vou começar de uma frase que está presente no livro
"Reinventando o Governo", que diz o seguinte: a maioria dos
governos é cega perante seus clientes, não dando uma idéia
clara de quem é o cliente das políticas públicas, quem é o
beneficiário das políticas públicas. Normalmente, como está
nesse livro, o burocrata, seja ele qual for, do Executivo ou
do Legislativo, imagina que o cliente é o seu chefe, o
Secretário de Estado, o Deputado, o Senador. Isso é só uma
questão para reflexão.
A outra questão que eu gostaria de abordar é a respeito do
que o Paulo falou, extremamente interessante, de que, após
1988. quer dizer, recentemente, o que temos, de fato, na
sociedade brasileira, é uma falta, no campo democrático, de
determinado setor que possa focalizar as demandas do
conjunto da sociedade. O que temos hoje é uma certa
fragmentação das demandas sociais e uma fragmentação dos
interesses políticos emergentes desse conjunto de frações de
classe de representação, o que dificulta bastante uma
negociação mais coletiva. Ou seja, tem-se um projeto
político, hoje, a cada dia transitório, não há um projeto
hegemônico do Governo, e não se pode estabelecer um
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determinado projeto hegemônico se não se tem um outro
projeto social, com a demanda representativa do conjunto de
setores excluídos da sociedade, como um projeto único e
integrado desse outro setor. O que se tem são demandas
fragmentadas, que dificultam bastante a arbitragem e a
negociação dentro do processo político. Mas o que acontece
com uma representação dessas é que às vezes você tem um
determinado conselho que excluiu outros astros
representantes também. Hoje, existem dificuldades enormes,
sejam sociais, em nível do trabalho, do emprego, enfim,
dentro do próprio movimento popular há uma contradição e uma
diferenciação de interesses e demandas especificas, algumas
contraditórias e, em alguns casos, até antagônicas, do ponto
de vista do querer se expressar como força social Então,
esse é um ponto extremamente difícil.
Eu queria pedir desculpas, sou um ex-burocrata, tecnocrata,
sou economista, não sou cientista político, e tenho uma
tremenda dificuldade de fazer avaliação política, mesmo do
ponto de vista cientifico, enfim, das análises. Embora
considere que no planejamento moderno a visão que deve
prevalecer é técnico-política, ou seja, uma visão que,
quando se planeja, quando se orça o que existe, não se é
ator único, é o que planeja em relação aos outros, tem-se
que discutir comc• fazer a inserção desse outro no processo
de planejamento ' e no processo de alocação de recursos, de um
modo geral. Essa é a visão mais moderna do planejamento,
para que se deixe esse caráter puramente tecnocrata.
Outra pergunta: como articular técnica e politicamente, no
processo de avaliação e acompanhamento de políticas
públicas, as prioridades estabelecidas pelo órgão central de
planejamento e orçamento, com as demandas especificas,
setoriais e regionais?
Acho que o Paulo foi muito feliz em dizer que isso é um
processo de aprendizagem social. Tem-se um inicio, não está
muito claro, e, com o amadurecimento da forma de negociação
entre os diversos atores, vão-se estabelecendo regras. Hoje
- o pessoal da 0SF que está ai pode até me corrigir, se for
o contrário -, até onde sei, o que se discute, por exemplo,
no orçamento participativo, é o percentual do orçamento onde
se pode canalizar a sua discussão- Acho que regras como
essas têm que ser discutidas também quando são estabelecidas
as audiências públicas regionais, quer dizer, uma regra
clara que diga qual é o espaço político de discussão dessa
participação, até porque, no caso de Minas Gerais,
especificamente, existem outros mecanismos, porque há a
participação coletiva da sociedade, ou seja, quando se
elabora o PMDI, isso é feito a partir do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, que tem câmaras
técnicas, com a participação do Poder Legislativo, do Poder
Executivo e de segmentos representativos da sociedade, na
discussão do que deve ser prioritário dentro do Plano. E é a
concepção disso que termina definindo também como será
confeccionado o PPAG, a LDO e o orçamento. Então, é preciso
que isso esteja bastante claro. Eu me recordo do texto do
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Eugênio Giacomonni, do Senado Federal, numa avaliação a
partir do orçamento também de Porto Alegre, numa discussão
dos Vereadores em termos do espaço político. Eles eram
eleitos, tinham uma representação, porque era uma democracia
representativa com democracia direta, com a participação de
entidades populares. Num primeiro momento, eles estavam
impedidos de executar, de fazer seus projetos específicos na
representação dos interesses, inclusive de onde eles foram
eleitos, porque todo o orçamento estava amarrado no
orçamento participativo. Então, isso foi evoluindo com a
discussão e terminou se estabelecendo que é mais próprio se
discutirem espaços, claramente, e por diversos atores: o
espaço do Executivo, o espaço da participação popular
organizada e o espaço do Poder Legislativo,
Por último, eu gostaria de dizer que, evidentemente, torna-
se lugar-comum dizer que não existem fórmulas prontas,
acabadas. O processo de construção da cidadania é o processo
de construção da democracia, que Vai mostrar, mais ou menos
claramente, aonde se pode chegar. O que deve ocorrer, de
fato, é uma predisposição dos atores, e ai, principalmente
do Executivo, com maior clareza, de pelo menos estar aberto
à discussão com os outros atores. Não vou discutir o que tem
acontecido, na prática, sobretudo no Governo Federal - menos
agora do que antes -, com o ONAS, com o Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente, etc. num primeiro momento. Num
segundo momento, já se discute. Os números podem até não ser
os melhores, mas já se apresentam alguns. Antes, não se
apresentava nenhum. Era um total desrespeito para com a
sociedade.
Então, o que temos que mudar é essa postura de discutir
claramente e em nível de Executivo, porque todo processo é
técnico-político. Os clientes e destinatários das políticas
públicas têm que ser ouvidos. E necessário saber de que é
que eles necessitam. E necessário, também, que haja
diferenciação: não pensar, em determinado momento, que tudo
o que é popular seja verdadeiro. Nem sempre é assim. Temos
contradições e também corporativismo no campo popular. E
preciso separar, de uma maneira bastante clara, o joio do
trigo. Se, de um lado, temos os interesses burocráticos, do
ponto de vista do capital, teremos interesses que excluem
setores não tão bem organizados.
Outra coisa que veremos claramente hoje é que, em nível de

GDF, quando se discute a política salarial, por exemplo,
fala-se, também, que se deve ter um mínimo de reposição
salarial, mas deixando espaço para que esses recursos sejam
canalizados para os setores que, por serem marginalizados,
já estiveram excluídos das políticas públicas anteriores.
O Sr. Marcus Pestana - Bem, embora a minha última
intervenção não tenha sido uma provocação ao Paulo, ele se
sentiu intelectualmente provocado e pediu um minuto para
fazer uma réplica. Depois a gente encerra.
O Sr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha - Eu apenas queria

deixar marcado que não quero fazer uma apologia à sociedade,
dizendo que tudo anda bem e no Governo tudo anda mal, e. se
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dermos poder à sociedade, todos os problemas do Pais estarão
resolvidos. Pelo contrário, como bem disse o Bráulio, isso é
um problema seriissimo. No Conselho Nacional de Assistência
Social, felizmente, apôs uma disputa que houve no processo
eleitoral, na avaliação de alguns setores, conseguimos,
justamente, que a composição do Conselho não se desse com
maior participação de entidades que recebessem recursos
diretamente, para que elas não operassem essa inversão de
políticas. E a necessidade dessas entidades que passa a
pautar as decisões do Estado. Embora entidades no campo
privado, seja no da cultura ou no campo assistencial,
necessitem da execução de políticas, elas devem se enquadrar
dentro das políticas estabelecidas, de uma forma mais ampla
de discussão, e não o contrário. Essa concepção é muito
característica: o Estado não olha para a sociedade, e a
sociedade não olha para o Estado. Os dois andaram de costas
durante muito tempo. Embora a literatura registre o
crescimento da sociedade civil nas décadas de 60 e 70, o que
é real, existem alguns dados, que irei apresentar aqui,
muito significativos, de corno a sociedade se organizava, já
na primeira república, com uma organização autônoma própria,
mas não voltada para o Estado. Em 1912, 50% da população do
Rio de Janeiro com mais de 21 anos era sócia de 433
associações de auxilio mútuo ou participava de algum tipo de
associativismo comunitário. Em 1909, 20,4% dessa população
participava de associações operárias e 36,2% eram operários
do Estado e funcionários públicos, também organizados nos
seus respectivos sindicatos.
Então, há uma tradição da organização da sociedade

brasileira, na minha opinião. Esses dados estão no livro do
Prof. José Moreira de Carvalho sobre a implementação da
primeira república. Infelizmente, esqueci-me do nome:
"Formação das Almas...". E um livro sobre a revolta da
vacina, que analisa a relação entre Estado e sociedade no
Brasil, da Editora Companhia das Letras, não me lembro do
nome. E uma tradição histórica da organização da sociedade
brasileira estar de costas para o Estado.
O Estado sempre foi visto, não só como representante das

elites, mas também como algo que pode ser saqueado, pois, se
ele é representante das elites, eu também posso tirar a
minha parte. Tanto isso é verdade que os recursos públicos
São chamados de Tesouro Nacional, Tesouro Estadual. Ora, o
que é um tesouro? Tesouro é um dinheiro que não pertence a
ninguém e que, portanto, você vai lá e pega. Não é isso?
Qualquer um pode pegá-lo, pode meter a mão no tesouro, pois
ele é de quem chegar primeiro.
Portanto, formou-se uma sociedade predatória com relação ao
Estado, uma sociedade sem consciência de cidadania, com a
idéia não só de que o Estado pode ser saqueado, mas também
de que pode haver organização independentemente dele. Hoje,
esse tipo de manifestação da nossa cultura política está
presente nos morros, nas favelas cariocas, locais onde o
Estado não atua, pois as organizações próprias ligadas á
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marginalidade participam
daquelas populações.
O Sr. Marcus Pestana
Coordenador retorna a
Presidente.

da administração da vida cotidiana

- Encerrados os debates, este
direção dos trabalhos ao Sr.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, esta
Presidência agradece a presença do Sr. Marcus Pestana,
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação-
Geral de Minas Gerais, dos Srs. Adroaldo Quintela dos Santos
e Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha e dos demais
participantes e convoca os Deputados para a reunião
ordinária de debates de logo mais, às 20 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 349 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Perna, Ajalmar Silva,
Bonifácio Mourão e Elbe Brandão, membros, da Comissão
supracitada, bem como o Deputado Paulo Piau. 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, O Presidente
informa que a finalidade da reunião é apreciar a matéria
constante na pauta e discutir, em audiência pública, a
necessidade e a possibilidade de se restabelecerem, em Minas
Gerais, fundações governamentais de direito privado. Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a apreciação de
proposições de deliberação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres sobre as emendas que
receberam o nQ 1 aos Projetos de Lei ns 762/96 (relator:
Deputado Bonifáclo Mourão; parecer pela rejeição) e 761/96
(relatora: Deputada Elbe Brandão; parecer pela rejeição),
apresentadas em Plenário, em lQ turno. A seguir, é aprovado,
após discussão e votação, o parecer concluindo pela
aprovação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 716/96 na forma
do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Na fase de votação do Parecer para o lQ Turno do Projeto de
Lei nQ 697/96, mediante o qual a relatora, Deputada Elbe
Brandão, conclui pela aprovação das Emendas ns 4 e 5, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas ns 1 a 3, da
Comissão de Constituição e Justiça, o Deputado Arnaldo Penna
solicita votação destacada da Emenda nQ 4, que consta no
parecer. Colocado em votação, salvo destaque, é o parecer
aprovado. A seguir, é colocada em votação a Emenda nQ 4, que
é rejeitada. Estando a relatora de acordo, fica aprovada a
nova redação do parecer, que conclui pela rejeição das
Emendas ngs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e
pela aprovação da Emenda nQ 5, que, renumerada, passa a ser
a Emenda flQ 4. Esgotada a matéria da pauta, o Presidente
comunica a presença dos Srs. Paulo Neves de Carvalho,
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professor da UFMG; Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor
Cientifico da FAPEMIG, e José Oswaldo Parreira Guimarães,
representante do Presidente do CETEC, que, em audiência
pública, passam a discutir sobre a necessidade e a
possibilidade de se restabelecerem, em Minas Gerais,
fundações governamentais de direito privado. O Deputado
Paulo Piau tece considerações sobre a importância do tema,
na qualidade de Presidente da comissão especial que procedeu
a estudos para a criação de melhores condições de
comunicação no Estado de Minas Gerais e que foi a autora do
requerimento motivador desta audiência pública. A segutr, os
expositores, cada um por sua vez, fazem uso da palavra,
conforme consta nas notas taquigráficas. Abrem-se os debates
sobre o tema proposto com a participação dos convidados e
dos Deputados. 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 a lavratura da ata e encerra os
trabalhas.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Durval Angelo - Carlos Murta.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA~
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇES DO
VAF DOS MUNICIPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERi000 DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e dois de
maio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Arnaldo Perna, Paulo Piau, Gilmar
Machado, Ivair Nogueira e Carlos Pimenta, membros da
Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, assume a Presidência e,
havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência comunica aos membros
que a Secretaria da Fazenda encaminhou à Comissão cópia das
DAMEF5 adulteradas mencionadas nas fls. ngs 111 a 119 do
processo de sindicância administrativa realizado por aquele
órgão, que a empresa Tema Consultoria Econômica e Financeira
Ltda. enviou cópia dos documentos apresentados em forma de
transparência durante o depoimento do Sr-Marcos Letayf
Macedo, bem como das informações oferecidas pela Sra. Maria
Helena Leal Castro perante o Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Juiz de Fora; que a Prefeitura
Municipal de Ihiá encaminhou documentação referente à
elaboração dos VAF5 do ano de 1994; que a Prefeitura
Municipal de Varçiinha enviou o Oficio ng 14/96, comunicando
que as DAMEFs cujas cópias foram solicitadas não se
encontram em poder da Prefeitura, mas da Administração
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Fazendária III, com sede nessa cidade; e que, atendendo ao
Oficio ng 462/96, da Secretaria-Geral da Mesa, referente a
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, a Prefeitura
Municipal de Além Paraiba informa que, no período de janeiro
de 1989 a dezembro de 1995, não contou com o auxilio de
nenhuma empresa de consultoria. De posse da Mesa está
requerimento da empresa Tema Consultoria Econômica e
Financeira Ltda. , por intermédio do seu advogado, Sr. José
Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, que solicita a
reapresentação dos requerimentos de autoria do Deputado
Gilmar Machado pedindo que fosse levantado o sigilo fiscal e
bancário da empresa e de seu Diretor, Sr. Marcos Letayf
Macedo, com a alegação de que a aprovação desses
requerimentos comporta uma série de problemas jurídicos,
analisados no referido requerimento. A Presidência despacha
o requerimento á Secretaria-Geral da Mesa para que, através
da Procuradoria-Geral da Casa, emita parecer sobre a
matéria. O Presidente esclarece que a finalidade da reunião
é ouvir o Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Devido á ausência do convidado, o Deputado Gilmar Machado
solicita que seja feito contato com ele para que seja
marcada data oportuna para seu comparecimento. A Presidência
acata a sugestão do Deputado Gilmar Machado e solicita á
assessoria que tome as providências necessárias. O Deputado
Carlos Pimenta comunica que está marcada para o dia 27 do
corrente, às 15 horas, a visita dos membros da comissão aos
arquivos da Secretaria da Fazenda, para verificar a
documentação referente aos VAFs dos municípios mineiros. Na
fase de apresentação de proposições, o Deputado Carlos
Pimenta apresenta requerimento solicitando à Secretaria da
Fazenda que remeta a esta Casa cópia do relatório do grupo
de trabalho referente ao ano de 1995- Colocado em votação, é
o requerimento aprovado. O Deputado Gilmar Machado comunica
que recebeu documento do Sr. José Alfredo Baracho Júnior,
advogado da empresa Tema Consultoria Econômica e Financeira
Ltda., questionando-o a respeito de suas entrevistas. O
Deputado diz que esse tipo de oficio não o intimidará, que
continuará investigando as denúncias e que responderá
diretamente á empresa. D Presidente solicita que as palavras
do Deputado sejam registradas em ata. Nada mais havendo a
ser tratado, 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, 29 de maio de 1996.
Arnaldo Penna, Presidente - Carlos Pimenta - Paulo Piau -

Gilmar Machado.
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e nove de maio de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Miguel Martini, Romeu Queiroz, Glycon Terra Pinto, Gilmar
Machado e Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado
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Geraldo Rezende, por indicação da Bancada do PMDB), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e soUcita ao Deputado Glycon Terra Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a
Presidência procede à redistribuição das seguintes matérias:
Projetos de Lei ns 55 e 320/95 e 745/96 (relator: Deputado
Romeu Queiroz); 378 e 624/95, 761 e 762/96 e Requerimento ng
1.343/96 (relator: Deputado Antônio Andrade); 613/95
(relator: Deputado Clêuber Carneiro). Encerrada a la Parte
da reunião, passa-se á 2a Fase da Ordem do Dia. Em seguida,
o Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei n
252/95, uma vez que ele não apresenta os pressupostos
regimentais para sua apreciação. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres mediante os quais os
relatores concluem pela aprovação, no 2g turno, dos Projetos
de Lei ngs 55/95 na forma do vencido no lo turno (relator:
Deputado Romeu Queiroz); 779/96 na forma do vencido no 1
turno (relator: Deputado Cléuber Carneiro). Em seguida, o
Deputado Romeu Queiroz, relator do Projeto de Lei nQ 320/95,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo ng 2. As lOh4Smin registra-
se a presença do Deputado Clêuber Carneiro. Na fase de
discussão, o Deputado Antônio Andrade solicita vista do
Projeto de Lei nQ 320/95, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. A seguir, o De putado Gilmar Machado solicita
vista das seguintes matérias: Projetos de Lei ngs 624/95,
745, 746, 747, 761 e 762/96, e os pedidos são deferidos pelo
Presidente. Logo após, o Deputado António Andrade, relator
do Projeto de Lei nQ 378/95 solicita prazo regimental para
emitir o parecer sobre a mencionada matéria, e seu pedido é
deferido pela Presidência. Prosseguindo, o Presidente passa
á discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é
aprovado o Substitutivo nQ 1 ao Requerimento nç 1.343/96
(relator: Deputado Antônio Andrade). 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, 30 de maio de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Gilmar Machado -

Glycon Terra Pinto - Marcos Helénio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER. PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 762/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
tela pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Raízes de Comunicação, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Ao examinar preliminarmente o projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria, que agora
vem a esta Comissão para deliberação conclusiva no lQ turno,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A aludida Associação visa formar pessoas que se disponham a
promover a educação para a cidadania, dentro dos principias
do humanismo cristão. Para tanto, realiza cursos, seminários
e programas por meio de radiodifusão, sem finalidade
comercial
Desenvolve também a assistência social por meio de

atendimento psicoterapêuticc, a pessoas carentes, com o fim
de reintegrá-las na sociedade.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei nQ 752/96 no 1Q turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 811/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei
nQ 811/96 visa a declarar de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha - Vila Ozanam, com sede no Município de
Caratinga.
Após publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame

preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Em face da legislação especifica e do disposto no SQ do
art. 178 do Regimento Interno, o projeto encontra-se
corretamente instruido, pois constatamos que o referido
Asilo tem personalidade jurídica, está em funcionamento há
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
811/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 599/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em

análise visa a dar a denominação de Rodovia Domingos Martins
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à rodovia que liga o Município de Itamogi à divisa dos
Estados de Minas Gerais e São Paulo.
Aprovada a proposição no lQ turno, Sem emenda, cabe agora a
esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.

Fundamentação
O mineiro Domingos Martins participou ativamente das
questões atinentes a Itamogi. Com o seu trabalho e
discernimento, buscava sempre as melhores soluções para as
demandas locais. Além do mais, procurava estar à frente de
movimentos reivindicatórios, prestando-lhes a sua valiosa
colaboração, o que o faz merecedor, portanto, da homenagem
que o projeto em tela pretende prestar.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

599/95 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1995.
Arnaldo Penna, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 720/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em estudo, da Deputada Elbe Brandão,
dispõe sobre a apresentação da Bandeira Estadual e dá outras
providências.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
E inegável que os símbolos nacionais e estaduais
representam valor inestimável por sua função de formadores
da cidadania. Por isso mesmo, é relevante sua apresentação
nas manifestações cívicas, artísticas e desportivas, bem
como seu hasteamerito solene nas escolas e prédios públicos.
Resgatar o papel desses símbolos, particularmente da
bandeira do nosso Estado, é preocupação digna de louvor e
iniciativa que merece nossa aprovação.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei nQ 720/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1996.
trani Barbosa, Presidente - Gilmar Machado, relator - João

Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 156? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila
e Rêmolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 839 a
846/96 - Requerimentos ns 1.468 a 1.474/96 - Requerimentos
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (3) e do
Deputado Glycon Terra Pinto e outros - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Carlos Pimenta, Maria Olivia,
Luiz Antônio Zanto (2) e Simão Pedro Toledo e da Comissão de
Saúde e Ação Social - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Raul Lima Neto e Ivo José - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): 1? Fase: - Abertura De Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões - Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
nQ 12.972 - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto e
outros; deferimento - Requerimento da Comissão de
Agropecuária; aprovação - Requerimento da Comissão de Defesa
do Consumidor e da Comissão de Saúde e Ação Social
aprovação; verificação da votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de 'quorum"; existência de número
regimental para votação; questão de ordem; leitura do
requerimento; questão de ordem; renovação da votação;
aprovação - Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais; aprovação; verificação de votação; ratificação
da aprovação - Requerimento da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais; aprovação - Requerimento da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais; discursos do Deputados
Gilmar Machado, Raul Lima Neto, Durval Angelo, Marcos
Helênio, João Leite, Alencar da Silveira Júnior e Alnir
Cardoso; aprovação; verificação de votação; anulação da
votação; chamada para recomposição de "quorum'; existência
de número regimental para a continuação dos trabalhos - 2?
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2ç
turno, do Projeto de Lei nQ 745/96; discurso do Deputado
Durval Angelo; questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA. -

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria .José Haueisen -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
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Djalma Diniz - Durval Ángelo - 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 Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Alolse) - As 141h15min, 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 da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Marta José HaueiSefl, 2a-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
Or XCI OS

Da Sra. Marilu Guimarães, Presidente, da Comissão
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Adoção e o
Tráfico de Crianças Brasileiras, da Câmara dos Deputados,
dando ciência da instalação dessa Comissão e informando o
nome das Vice-Presidentes e da relatora. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
Do Sr. Clésio Oliveira Gonçalves, Presidente da Câmara
Municipal de João Monlevade, agradecendo a atenção
dispensada quando da visita de membros dessa Casa à
Assembléia.
Do Sr. Geraldo Eugênio Barbosa Mansur, Presidente da Câmara
Municipal de Pará de Minas, agradecendo a assinatura do
convênio de interligação 'on line" da Assembléia com essa
Casa.
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcel los, Diretor-Geral
do DER-MG, em atenção a requerimento do Deputado Geraldo
Nascimento, encaminhando informações sobre os ônibus e o
atendimento prestado pela Viação Presidente aos usuários das
linhas que ligam Belo Horizonte a Timóteo, Coronel
Fabriciano, Ipatinga, Tarumirim e Caratinga.
Do Sr. Aloisio Hugo Guimarães, servidor público do Estado,
encaminhando cópia de suas declarações de Imposto de Renda
dos últimos , cinco anos, em atendimento a solicitação da CPI
do VAF. (- A CPI do VAF.)

TELEGRAMA
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Do Sr. Divaldo Suruagy, Governador de Alagoas, agradecendo
o envio de exemplar da "Revista do Legislativo.

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 839/96

Concede aos servidores públicos a quitação, sem nenhum
acréscimo, de contas de água e luz na data em que forem
depositados os vencimentos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E facultada ao servidor público e ao empregado de

órgão ou entidade das administrações direta e indireta do
Estado a quitação, sem nenhum acréscimo, das contas de água
e luz relativas a serviços prestados por entidades
estaduais, na mesma data em que forem depositados os seus
vencimentos ou salários, obedecidas as condições
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se

exclusivamente às contas de água e luz residenciais,
relativas ao domicilio principal do beneficiário-
Art. 2 - Para fazer jus ao disposto no artigo anterior, o
beneficiário deverá autorizar expressamente ao banco o
débito automático das contas na Conta bancária em que são
depositados os seus vencimentos ou salários.
Parágrafo único - Na ocasião em que se efetivar a

autorização, o beneficiário deverá apresentar ao banco cópia
do último contracheque e declaração de que está ciente das
condições para a concessão do beneficio, bem como das
penalidades previstas para o caso de declaração inveridica.
Art. SQ - O Estado poderá firmar convênio com entidades
públicas municipais e federais ou com empresas privadas
prestadoras de serviços de telefonia, de distribuição de
água e de tratamento de esgotos, com o objetivo de
beneficiar os servidores e os empregados residentes em
localidades não atendidas pelos serviços públicos estaduais,
respeitadas as condições estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - Poderá ser autorizado o débito automático

de até 2 (duas) contas telefónicas, desde que residenciais e
referentes a aparelhos instalados no mesmo domicilio.
Art. 4Q - O descumprimento, por parte do beneficiário, do
disposto nesta lei constitui falta funcional punida
administrativamente com advertência escrita e implica o
imediato cancelamento do beneficio, sem prejuízo das demais
sanções penais aplicáveis ao caso.
Art. 5 - A exoneração do servidor ou a demissão do
empregado implica o imediato cancelamento do beneficio
instituído por esta lei.
Art. 6 - Os órgãos e as entidades públicas promoverão
ampla divulgação, entre seus servidores ou empregados, das
condições para a obtenção do beneficio
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Art. 7Q - As empresas prestadorás de serviço ficam
responsáveis por todas as providências necessárias para o
processamento e o controle das contas quitadas nos termos da
lei.
Art. 8Q - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a

sua publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Dinis Pinheiro
Justificação: A adoção da escala de pagamento dos

servidores públicos no Estado tem trazido transtornos de
toda ordem para essa classe de trabalhadores. Que presta
serviços com denodo e abnegação.
E sabido que, ao estipular o prazo para pagamento das

contas dos serviços públicos, como o fornecimento de água e
de energia elétrica, não se leva em conta a data em que o
servidor público percebe a sua remuneração ou provento.
Essa situação tem contribuido para que muitos servidores,

cujos ganhos são suficientes apenas para acudir às despesas
essenciais, quitem com atraso as contas de consumo,
sujeitando-se, assim, a gastos suplementares, quando sabe-se
que o próprio Governo colabora com essa situação ao pagar os
vencimentos durante o mês subseqüente à prestação do
serviço.
A aprovação desta proposta viria atenuar problemas dessa
natureza e vai ao encontro dos interesses de uma classe que
presta relevantes serviços à sociedade, o que, por si só,
justifica o apoio dos pares desta Casa Legislativa a este
projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Pio 840/96
Dispõe sobre a suspensão do fornecimento de água e energia

elétrica às residências de trabalhadores desempregados e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l -0 fornecimento de água e energia elétrica às
residências de trabalhadores desempregados somente será
suspenso por parte da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA - após 6 (seis) meses de atraso no pagamento das
respectivas tarifas.
Parágrafo único - O beneficio do "caput" somente se aplica
a trabalhadores que comprovadamente não dispuserem de
qualquer remuneração assalariada, assim como os demais
moradores do mesmo imóvel
Art. 2 - Vencido o prazo mencionado no art. IQ, O
beneficio cessará, mediante o parcelamento da divida, a ser
negociada com as empresas concessionárias.
Parágrafo único - O prazo do beneficio poderá ser
prorrogado por mais 3 (três) meses, no caso de o
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beneficiário e os demais moradores do imóvel permanecerem
desempregados.
Art. 3Q Os consumidores mencionados no art. lQ ficam
isentos do pagamento de multas por atraso, juros e correção
monetária.
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data da sua

publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 1996.
Ivo José
Justificação: No momento em que o nosso Pais vive uma das

maiores crises de desemprego de toda a sua história, a nossa
legislação deve ser sensível a esse grave problema social e
criar mecanismos jurídicos voltados para os trabalhadores
desempregados.
Assim, esta proposição visa a impedir a suspensão sumária

do fornecimento de água e energia elétrica às residências de
trabalhadores desempregados, assegurando-se-lhes um prazo de
seis meses para o pagamento das contas em atraso. Na
hipótese de o beneficiário continuar desempregado, o prazo
pode ser prorrogado por mais três meses.
O projeto estabelece, também, um parcelamento da divida, a

ser negociada com as empresas concessionárias, com vistas a
facilitar o pagamento do débito por parte do trabalhador
desempregado, que fica desobrigado do pagamento de multas
por atraso, juros e correção monetária.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 841196
Assegura o oferecimento, preventivo e gratuito, pelo
Estado, no âmbito do SUS, do exame de triagem de diagnóstico
de, deficiência de alfa-1-antitripsina e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - O Estado oferecerá aos recém-nascidos,
gratuitamente, a realização de exame de diagnóstico de
deficiência de alfa-l-ant itripsina.
Parágrafo único - A colheita do sangue para esse

diagnóstico será efetuada simultaneamente ao que se refere a
Lei nQ 11.619, de 4/9/94.
Art. 2Q - Fica criado, no âmbito do SUS, o Centro de
Referência de Deficiência de alfa-1-antitripsina, cujo
objetivo primordial é a divulgação ampla do significado e da
importância da prevenção de que trata esta lei, bem como dos
locais e das condições para sua realização.
Art. 3Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 4 - As despesas de execução desta lei correrão à

conta de dotação orçamentária própria.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1996.
Marco Régis
Justificação: Desde o inicio do século XIX até a década de

50, explicações de ordem mecânica para o aumento de volume e
destruição dos espaços aéreos pulmonares predominavam a
respeito da patogénese do enfisema. Em 1963, na Suécia,
Laurel] e Eriksson relataram uma associação de obstrução
crônica do fluxo aéreo com a deficiência de alfa-1-
antitripsina no soro e, em 1964, Gross e outros descreveram
o primeiro modelo reprodutivel de enfisema em animais por
injeção de papaina nos pulmões. Essas duas observações
indicaram que o enfisema poderia ser induzido por lesão
proteolitica à matriz extracelular do pulmão e levaram a
hipótese protease'-antiprotease do enfisema, que tem sido o
conceito que prevalece sobre a patogênese do enfisema nos
anos mais recentes (Fischman, 1992; Murray e Nadel. 1994).
A deficiência de alfa-1-antitripsina é o erro inato de
metabolismo mais prevalente nos Estados Unidos e na Europa
(Brantly, 1992). Os órgãos parenquimatosos, em particular,
dos homozigotos deficientes formam alvos preferidos das
proteases e, nessas pessoas, observam-se enfisema, cirrose,
úlcera péptica e insuficiências respiratórias. Em casos
graves, notam-se transformações estruturais, com pulmões
transluzentes, coração estreito, diafragma achatado nas
extremidades e acidose metabólica pela diminuição da função
pulmonar.
Muito embora existam vários genõtipos responsáveis por

concentrações sanqüineas baixas de alfa-1-antitripsina, tudo
indica que é o genótipo homozigoto do gen2 PP (fenõtipo ZZ)
aquele que está mais associado à manifestação de enfisema
pulmonar. Em amostras de pacientes com enfisema pulmonar
idiopático precoce, a freqüência do fenôtipo ZZ pode
alcançar 50 a 80% (Fagerhol, 1972).
Não existem dúvidas de que as manifestações clinicas das
doenças obstrutivas crônicas em indivíduos com fenótipo ZZ
podem ser desencadeadas e acentuadas por agentes irritantes
das vias respiratôrias, como a fumaça de cigarros e os
poluentes do ar (Nomiyama et alii, 1971).
E de se esperar que as pessoas geneticamente deficientes de

alfa-1-antitripsina sejam as vitimas mais expostas às áreas
poluídas das cidades e, por isso, torna-se imprescindível
detectar essa deficiência já nos recém-nascidos.
Um segundo passo seria o aconselhamento genético para
prevenção do nascimento de homozigotos deficientes. O exame
da alfa-1-antitripsina permite o diagnóstico de pessoas que
terão enfisema. Valores de 11 micromoles por litro de alfa-
1-antitripsina constituem os níveis que definem essa
deficiência suficente ao risco de se desenvolver enfisema
(Gadek e Crystal, 1982; Wewers et alii, 1987; Buist et alii,
1989; Brantly et alii, 1991; Crystal, 1991).
A deficiência da alfa-1-antitripsina no sangue humano é da
ordem de 1:20 para os heterozigotos, que apresentam 60% da
atividade normal, e de 1:2000 para os homozigotos, com
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apenas 10% de atividade. Se o Estado tem cerca de 15 milhões
de habitantes e a Grande BEl, em torno de 4 milhões,
concluímos haver, em Minas Gerais, cerca de 750.000
heterozigotos e 7.500 homozigotos portadores de deficiência
de alfa-1-antitripsina e. na Grande Belo Horizonte, cerca de
200.000 heterozigotos e 2.000 homozigotos portadores desse
defeito genético Dados esses de magnitude tão importante
socialmente quanto os existentes no tocante à fenilcetonúria
e ao hipotireoidismo congênito.
Uma gota de sangue é suficiente para a triagem qualitativa
dessa deficiência, material esse que pode ser enviado pelo
correio, pois essa gota é colhida em papel de filtro de
Guthric (o mesmo do teste do pezinho) e ensaiada com um
substrato fluorogênico (Lloyd e Arbtan, 1991)_ A técnica a
ser empregada para triagem de alfa-1-antitripsina é simples,
barata e usa materiais facilmente acessíveis, sendo bem
menos dispendiosa que outros métodos (custo em torno de
R$0,75 por exame).
o projeto em pauta prevê a execução de ações preventivas
importantes, que atingirão parcela significativa da
população. Um aconselhamento aos pais, no caso de crianças
deficientes, orientará a escolha e o encaminhamento
profissional de seus filhos, evitando profissões nas quais o
trabalho é realizado em meio poluído. Conseqüentemente, o
programa preventivo será também antitabagista, pois o papel
do fumo e a deficiência de alfa-l-antitripsina como fatores
de risco na patogénese de afecções pulmonares já vêm sendo
relatados pela literatura científica mundial há muito tempo.
Em última análise, fazendo uma profilaxia nos nossos recém-
nascidos, economizar-se-á uma série de gastos da Previdência
Social. E, como o nosso Pais não dispõe de recursos
abundantes, deve investir no trabalho preventivo com os que
possuam incapacidades e defeitos, para que tais recursos
possam ser melhor investidos nos indivíduos sãos -
0 Centro de Referência de Deficiência de Alfa-1-

antitripsina, a ser criado por meio desse projeto, objetiva
identificar e dar suporte às pessoas afetadas por essa falha
genética, agindo como fonte de informação á sociedade,
advogando as causas das pessoas identificadas com esse erro
metabólico, encaminhando-asaos profissionais especializados
e, ainda, dando suporte á pesquisa, ao controle e à cura
dessa doença.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 149 842196
Declara de utilidade pública o Orion Esporte Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Orion
Esporte Clube, com sedeno Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1996.
Paulo Piau
Justificação: O Orion Esporte Clube, tradicional clube
social de Belo Horizonte, está situado no Bairro Padre
Eustáquio e tem como principal objetivo promover a
participação de pessoas da chamada terceira idade nas
atividades que desenvolve. E, por isso, muito freqüentado
por pessoas acima de 45 anos. O Clube dispõe de salão para
horas dançantes, ás terças e ás quintas-feiras, reuniões e
jogos de salão e realiza torneios de buraco, truco, xadrez,
dama, etc- Outra proposta do Clube é organizar torneios
esportivos para integrar-se ainda mais à comunidade do
bairro, mormente á parcela da comunidade acima de 45 anos.
Enfim, é um Clube especial em que carinhosamente são
acolhidas pessoas dessa idade que já começam a ficar sem
lugar em outros locais onde os jovens predominam.
- 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 J, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 843/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Aviação, com sede no Município de Belo Oriente -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores da Aviação, com sede no Município de Belo
Oriente.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. s - Revogar-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1996. -
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação dos Moradores da Aviação é uma
sociedade civil sem finalidade lucrativa, que presta um
serviço inigualável dentro da comunidade de Belo Oriente. E
seu objetivo pronover a melhoria da comunidade, por meio de
cursos, campanhas e mutirões. Para atingir esse objetivo,
ela poderá criar novas unidades de trabalho, como creches,
escolas e outras.
Criada em 24/6/90, tem sede provisória na Fazenda Aviação,
no Município de Belo Oriente, da Comarca de Mesquita. Sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.
Por reputar Corno de fundamental importância para a
sociedade a criação de instituições que visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes, submeto à
apreciação de meus nobres pares este projeto de lei.
Assim, uma vez que a Associação preenche todos os
requisitos da Lei no 5.830. de 1971, c/c o art. 178, SQ,
incisos 1 e II, 

do 
RegimentoRegimento Interno, aguardo a aprovação do

projeto-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 844196
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Ursinho

Carinhoso - CUCA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Ursinho Carinhoso - CUCA -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 1996.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Creche Comunitária Ursinho Carinhoso - CUCA
- tem por finalidade primordial promover o bem-estar da
criança carente, bem como seu desenvolvimento, capacitando-a
a participar ativamente da sociedade. Não faz distinção de
raça, cor, nacionalidade, sexo, condição social, convicção
política ou religiosa.
Diante disso, entendemos que a aludida entidade merece o

titulo declaratôrio de utilidade pública.
- 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 845/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vila
Nossa Senhora de Fátima 2a Seção, com sede no Município de
Selo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Vila Nossa Senhora de Fátima 22 Seção, com sede
no Município de Selo Horizonte.
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.
Alvaro Antônio
Justificação: Fundada com o objetivo de proporcionar a seus

associados condições adequadas de habitação, trabalho, lazer
e alimentação e de dar assistência às pessoas carentes, a
Associação vem prestando relevantes serviços aos moradores
da comunidade.
Resguardados os princípios constitucionais relativos ao
direito à livre associação e os preceitos estatutários
próprios da entidade supracitada, traduzidos pelo seu
caráter filantrópico e pela sua finalidade não lucrativa,
temos, como representantes do povo, o dever de reconhecer
sua utilidade pública, tendo em vista a sua contribuição
para a valorização da pessoa humana, ao defender os
interesses dos humildes e necessitados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 1468/96, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Benjamim Netanyahu por sua eleição para Primeiro-Ministro de
Israel. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 1-469/96, do Ceputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Lions Clube de Frutal por seus 30 anos de existência. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 1.470/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Caridade e Firmeza, localizada no Município de ,Juiz
de Fora, por seus 100 anos de existência.
NQ 1.471/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Lealdade e Fraternidade, localizada no Município de
Governador Valadares, por seus 23 anos de existência.
NQ 1.472/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Templários do Cochá, localizada no Município de
Montalvãnia, por seus 17 anos de existência.
No 1.473/96. do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Geminiano J. Virgens Júnior, localizada no
Município de uberlándia, por seus nove anos de existência.
Ng 1.474/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais! da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Umbral Sagrado, localizada nesta Capital, por seus
98 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais (3) e do Deputado
Glycon Terra Pinto e outros.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Carlos Pimenta, Maria Olivia, Luiz Antônio Zanto (2) e Simão
Pedro Toledo e da Comissão de Saúde e Ação Social.

Oradores Inscritos
O Sr. PresidentE! - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
minhas senhoras E! meus senhores, mais uma vez venho a esta
tribuna para, com tristeza e pesar, cumprindo a função de
legislador do Estado de Minas Gerais, embora sabendo que
esta tribuna se resume apenas aos limites geográficos de
nosso Estado, na esperança de que seja considerado o valor
que ele tem, pois; é talvez um dos mais importantes Estados
de nosso País, dEnunciar o descaso do Governo Federal pelo
povo brasileiro. Há um grande descaso no que tange às
realizações, porque o nosso País está parado. As estradas
estão totalmente abandonadas. Quem viaja de Selo Horizonte a
Brasília, fazendo o percurso por Três Marias, arrisca sua

a

LI
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vida e se sente humilhado, impotente e desamparado pelas
autoridades que o próprio Governo constituiu, ou aqueles que
viajam, constituíram. No trecho que vai do trevo de
Paraopeba até Três Marias existem tantas crateras Que
quase impossível enumerá-las. São crateras com dois metros
de diâmetro e com profundidade de até cinquenta centímetros.
Na última viagem que realizei, vi diversos carros e
caminhões parados nos acostamentos, com os pneus
danificados. Duas rodas do carro do Deputado que vos fala
quebraram - não foi caso de furo em pneu -, porque não havia
corno se desviar das crateras.
E grande o descaso do Governo Federal pelo povo, pelos

consumidores e pela Nação brasileira. Até quando, meus
senhores e minhas senhoras, o Governo entenderá erradamente
que a Nação são os empresários? O Governo tem compromisso é
com os empresários e com os pequenos grupos dominadores que
detém o poder econômico de nossa Nação. O Governo tem
oprimido os brasileiros e empurrado garganta abaixo de nosso
povo os mais altos preços e os piores produtos. Vejam bem,
Srs. Deputados, que o Presidente Fernando Collor há algum
tempo rotulou os automóveis de nosso Pais de carroças.
Quer queiram ou não, o Presidente Collor de Mello, com
isso, deu sua contribuição, porque com a abertura à
importação permitiu que tivéssemos melhoria na indústria
automobilística e diminuição nos preços. Hoje, novamente, os
preços dos veículos voltaram a subir.
Alguns Deputados, e atendendo à necessidade de cidades que
não têm veículos, canalizam parte da subvenção social para a
compra de ambulâncias, como é o caso deste Deputado, que
encaminhou uma verba para a cidade de Pitarana, no Distrito
de Montalvânia, nosso rincão do Norte mineiro, cidade cheia
de chapadas, mas abandonada. Essa ambulância servirá àquela
comunidade e é aguardada com grande expectativa, porque, às
vezes, só teriam esse carro naquele distrito. Canalizamos a
verba de R$20.000,00, o preço da ambulância. O Estado
atrasou 40 dias a liberação da verba. E a ambulância, que
custava R$20.000.00, passou a custar R$26.000,00. Inflação
galopante.
A alegação de que o Estado não tem dinheiro para sanar os
problemas da educação e da saúde é totalmente ilusória,
senão vejamos: se o Estado tivesse uma soma volumosa e
aplicasse R$5.000.000.000,00 na educação teríamos a mais
sólida educação do Pais. O Governo alega não ter essa fábula
de mais R$5.000.000.000,00 para sanar o problema da saúde.
Se aplicássemos R$12.000.000.000,00 em estradas para
consertá-las, não somente as consertaríamos, mas poderíamos
quase dobrar a nossa malha asfáltica. Realmente são somas
volumosissimas. São somas que só o Governo da Revolução de
64 ousou tomar emprestado para construir usinas nucleares.
Somas que assustam um pouco - US$12.000.000.000,00 para
sanar os problemas relativos â saúde, à educação e às
estradas. No entanto, o Governo não titubeou para investir
uma soma volumosa como essa na salvação de banqueiros. O
compromisso com os empresários que o colocaram ali faz com



127 fN
que os cartéis voltem a dominar o nosso Pais e a oprimir o
povo com preços extorsivos. Queira Deus que as palavras
pronunciadas nesta Casa Legislativa do Estado mineiro, um
Estado inconfidente, um Estado que sempre se destacou pela
sua participação nas mudanças do nosso Pais, possam mudar o
coração do Executivo, possam mudar o coração dos
congressistas, a fim de que tenhamos um País melhor.
Antes de passar a palavra ao nobre companheiro, eu
gostaria de dizer que esteve conosco um dos Deputados
Federais que compõem a Mesa do Poder Legislativo máximo de
nosso Pais. Naquela oportunidade, comentei com ele a
respeito do abandono em que se encontram as nossas estradas,
cheias de buracos. Comentei também sobre a urgência de uma
privatização, mas, no momento, com impostos tão altos como é
o caso do IPVA, aquele problema poderia ser sanado.
Entretanto, aquele Deputado respondeu-me: "Isso é uma
bobagem, precisamos criar um imposto designado, um imposto
próprio para consertar estradas". Eu disse: "Sr. Deputado,
já pagamos tantos impostos! A verdadeira sabedoria ensina-
nos que o governo amigo de impostos desgraça a nação, mas o
governo justo, que compreende que a nação é o povo, abençoa
o seu pais".
Cedo a palavra ao nobre companheiro, Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Nobre Deputado Raul Lima Neto,
gostaríamos de agradecer a Concessão deste aparte, durante o
seu pronunciamento. Creio que é muito importante essa
modificação feita pela Assembléia, porque nos dá a
possibilidade de participar de debates, no Pequeno
Expediente, a respeito de temas relevantes não só para o
conjunto da população mineira, mas, para toda a população
brasileira.
Concordo com V. Exa. no que diz respeito á questão das
estradas, porque nós, que trafegamos todas as semanas na BR-
262, principalmente à noite, sentimos grande dificuldade
para evitar buracos, além de correr riscos permanentes, pois
aquela rodovia está em péssimas condições. Devido ao nosso
trabalho, nós, parlamentares desta Casa, somos obrigados a
passar constantemente em estradas deterioradas.
Portanto, quando esta Casa votar o projeto sobre as

concessões - volto a dizer que sou contrário ao processo de
privatização, neste momento - esperamos que seja aberta uma
oportunidade de controle por parte do Governo, além da
possibilidade de uma parceria Com a iniciativa privada,
havendo a preocupação de não permitir que a iniciativa
privada venha apenas usufruir dos espaços e das rodovias com
alto fluxo - porque ai, logicamente, será possível a
cobrança do pedágio -, recuperando algumas malhas lucrativas
e deixando ao abandono outras rodovias, por exemplo, a BR-
365, como é o caso do trecho compreendido entre Uberlândia e
Ituiutaba, em estado extremamente caótico.
Portanto, por meio desse alerta feito por V. Exa. desta

tribuna, esperamos que o Estado aja com rapidez, já que o
projeto foi aprovado por esta Casa, para que possamos
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discutir o problema das rodovias, bem como as parcerias, que
são extremamente importantes para todo o povo de Minas
Gerais. Muito obrigado-
0 Deputado Raul Lima Neto - Muito obrigado, nobre Deputado

Gilmar Machado, como sempre brilhante em suas interferências
e em seus pronunciamentos.
Gostaria de lembrar a V.Exa. que, evidentemente, temos
projetos que possibilitarão, no futuro, fazer isso. Mas
quero alertá-lo para o fato de que temos condições de fazê-
lo. O Estado alegar que não tem condições de fazer isso é,
no mínimo, iludir o povo. Somos a Nação que mais' paga
imposto no mundo. Nosso IPVA é dos mais caros do mundo. O
cidadão que, tendo pago o IPVA, tem o seu carro estragado
por um buraco de estrada, deveria ser indenizado pela
União, pois o Estado arrecada imposto todos os anos para a
conservação das estradas. E uma pena que a
irresponsabilidade não leve o Governo à reflexão e à
consciência da responsabilidade que tem diante de Deus.
Jamais poderão ser restituídas as vidas que são ceifadas
pelo descaso das autoridades, colocadas em seus postos para
representar a Nação, a segurança e o bem-estar de um povo.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José * - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, amigos da imprensa, em vários momentos de
nossa história, a reação, espontânea ou organizada, de
pessoas ou grupos chegou a surpreender os estudiosos e a
intimidar os poderosos. A partir dessas reações criaram-se
movimentos que transformaram a solidariedade em uma arma
única contra aqueles que colocavam os interesses imediatos
acima dos interesses coletivos.
Os exemplos são muitos. Fogem do controle dos partidos e
das ideologias e se transformam em verdadeira escola para os
mais sensatos. E desses exemplos que se extrai o
conhecimento e que se faz rica a nossa história.
A manifestação de entidades francesas contra o massacre de
trabalhadores rurais no Pará, no momento da visita de
Fernando Henrique Cardoso àquele pais, é um exemplo. A
derrota no Congresso Nacional das propostas de mudança na
Previdência Social feitas pelo Governo é outro e demonstra
claramente que não se governa com fisiologismo quando se tem
a fiscalização silenciosa da consciência popular. Esta
consciência propiciou, em outros momentos, outros tantos
exemplos, algumas reações organizadas, outras espontâneas,
todas demonstrando elevado grau de sensibilidade e
amadurecimento, procurando soluções para evitar um desastre
maior.
Assim nasceram também os movimentos ecológicos. No inicio,
sob os olhos assustados e desconfiados de vários partidos
de esquerda e de direita; depois, reconhecidos pelo trabalho
e pelas manifestações em protesto contra todo tipo de
depredação ambiental e humana. Hoje, os movimentos
ecológicos fazem parte da nossa história, e suas bandeiras
passaram a ser incorporadas por outros movimentos, por
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partidos e até mesmo pelos governos, transformando
propósitos em singelas realidades. Criativos em sua
essência, esses movimentos mostraram que existem várias
formas de protesto, buscando sempre a conscientização,
porque ecologia não se resume em programas de governo,
propostas de empresas ou projetos de instituições. Ecologia
se traduz em educação ambiental, em mudança radical de
comportamento, em construção de parcerias, em divisão de
responsabilidades, em entender que no mundo não existem
divisas ou barreiras quando se trata de preservação
ambienta].-
Foi a essa aula de ecologia, conscientização,
amadurecimento e parceria que tivemos a oportunidade de
assistir na região do rio Doce e do Vale do Aço, ministrada
por um grupo de ecologistas capixabas e mineiros. Trata-se
da 2ê Descida Ecológica do Rio Doce, que começou no dia 20
de maio e se eszende até o dia 5 de junho, coincidindo
propositalmente com as comemorações do Dia Mundial do Meio
Ambiente.
Aliando criatividade e protesto com conscientização e
denúncia, o movimento mostrou, de forma alegre e
descontraida, a destruição crescente do rio Doce e a
necessidade de revitalizá-lo, quitando uma divida irracional
da humanidade com a natureza.
A bacia do rio Doce vem sofrendo todo tipo de depredação,
fruto da irresponsabilidade, da falta de informação e da
conivência do poder público. O berço do rio transformou-se
em depositário de lixo, esgoto doméstico e industrial,
resíduos tóxicos, sedimentos e da poluição ocasionada pelo
mercúrio e por metais pesados dos garimpos. Tudo isso, ao
longo dos anos, foi condenando o rio à destruição e à morte.
O grande rio Doce, que desponta em Ressaquinha, na serra da
Mantiqueira, é percorre 875Km até desaguar em Regência, no
Espirito Santo, cresce de importãncia na mesma proporção em
que sofre de abandono e descaso.
Com o objetivo de acordar as autoridades para a necessidade

de recuperação das águas do rio Doce, um grupo de 12 pessoas
percorreu 35 cidades ribeirinhas, descendo o rio em caiaques
e um barco a motor, da Policia Militar, povoando de esperança
o caminho das águas há muito esquecido. Por onde passaram
deixaram a mensagem da preservação ambiental e estabeleceram
o marco do compromisso.
E necessário, no entanto, que medidas sejam tomadas, tanto
no âmbito municipal quanto pelas instituições estaduais. E
preciso que Prefeitos e Vereadores tomem consciência da
importância desse patrimônio ecológico, cuja apropriação
transcende os limites de cada cidade, do Estado e até mesmo
do Pais, pois suas águas chegam ao oceano maior, , cujos donos
são tantos quantos dele dependem. E necessário e urgente que
as autoridades municipais busquem legislações próprias que
priorizem o trabalho de despoluição do rio Doce, num esforço
integrado que una municípios e Estados.
Fazemos um destaque, aqui, para a Organização dos Conselhos

Municipais de Defesa do Meio Ambiente, os CODEMAS.
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Infelizmente, a maioria dos nossos municípios ainda mantém
de maneira desorganizada esses conselhos.
E necessário e urgente que se reforce a fiscalização,

contribuindo na dificil construção da consciência ecológica
das populações ribeirinhas, que envolve mudanças de
comportamento.
Neste momento, também nós, Deputados Estaduais,
particularmente, a Comissão de Meio Ambiente, a qual
presido, fazemos coro com as entidades ambientalistas que
exigem a reativação da Comissão de Estudos da Bacia do Rio
Doce, criada em 1993 e desativada por falta de recursos.
Não se trata agora de discutir prioridades. Não se trata de
definir metas. Ao contrário, trata-se •de corrigir as
conseqüências de anos e anos de omissão frente a um problema
que pode se transformar em uma tragédia. Alguns estudiosos
avaliam que, se persistir o atual nível de degradação, o rio
Doce deixará de ser corrente em 70 anos. A saúde desse rio
interessa a pelo menos 3 milhões de pessoas que assistem
hoje a sua agonia.
Como Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, fazemos essas denúncias em tom de
alerta. O rio Doce agoniza, pede socorro, cobra de nós o que
dele tiramos em proveito próprio. Ou seremos capazes de dar
a resposta à altura, assumindo o compromisso de transformá-
lo novamente em rio das águas cálidas, ou nossas gerações
futuras nos condenarão pela omissão e pelo descompromisso
com a nossa própria história e com a humanidade. Muito
obrigado.
* - , Sem revisão do orador.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da
reunião, em sua la Fase, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres e a votação de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião
ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se iniciou ontem, dia

3, e vai até o dia 12 do corrente mês o prazo regimental de
dez dias para o requerimento de informações ao Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o balanço geral do
Estado relativo ao exercício de 1995.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.972, ex-Projeto de Lei nQ 648/96. do
Governador do Estado, que extingue a autarquia Planejamento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José
Maria Barros; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Geraldo Santanna; suplente - Deputado
Antônio Roberto; pelo PPB: efetivo - Deputado Antônio
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Genaro; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo PFL;
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião
Costa; pelo PPS e pelo PSB: efetivo - Deputado Marco Régis;
suplente - Deputado João Batista de Oliveira. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 41a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei ns 610/95, do Deputado Arnaldo Penna;
690/96, do Deputado Francisco Ramalho; 688 e 722/96, do
Deputado Ivair Nogueira, e 712/96, da Deputada Maria Olivia;
e do Requerimento nQ 1.400/96, da Comissão de Saúde e Ação
Social (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Luiz
Antônio Zanto (2) - falecimento dos Srs. André Silva de
Oliveira e Manoel Cândido de Souza, em Fruta]; Simão Pedro
Toledo - falecimento da Sra. Edith Pinto Trindade, em Belo
Horizonte; Carlos Pimenta - falecimento do Sr. Tiago Marques
da Costa, em Varzelândia; e Maria Olivia - falecimento do
jornalista Eduardo Couri, em Miami (Ciente. Oficie-se.).

• Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Glycon Terra

Pinto e outros, solicitando a realização de reunião especial
em homenagem ao Hospital Evangélico, por seus 50 anos de
relevantes serviços prestados na área médica. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade com o inciso XXI do
art. 244 do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a
data.
Requerimento da Comissão de Agropecuária, em que solicita o

envio de oficios ao Ministro da Agricultura e ao Delegado
desse Ministério em Minas Gerais para que seja estabelecida
parceria entre aquele órgão e o Governo Estadual, por
intermédio do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, a
fim de dar melhor aproveitamento ao Laboratório de
Referência Animal - LARA -, situado em Pedro Leopoldo, bem
como de instalar ali o Centro da Organização Pan-Americana
de Saúde Animal- Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento das Comissões de Saúde e Ação Social e de

Defesa do Consumidor, em que solicitam o envio de oficio ao
Congresso Nacional, manifestando posição contrária ao
Projeto de Lei np 41/93, em tramitação, e apoio ao
substitutivo apresentado pelo Deputado Federal Zaire
Rezende, nos termos propostos pelo Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais e do manifesto subscrito por
várias entidades ligadas à saúde, que segue anexo. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.
- Procede-se à verificação da votação
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O Sr. Presidente - Votaram contra 16 Deputados; nenhum
Deputado votou a favor; votaram em branco 4 Deputados;
encontram-se nas comissões 3 Deputados. Portanto, não houve
"quorum" para votação. Esta Presidência torna a votação sem
efeito e determina ao Sr. Secretário que proceda à chamada
para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados-
Portanto, há "quorum" para votação.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito a
leitura do requerimento.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito ao Sr.

Secretário que proceda à leitura do requerimento.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - Requerimento do
Deputado Marcos Helênio, em que solicita seja enviado oficio
ao Congresso Nacional, manifestando posição contrária ao
Projeto de Lei ng 41/93, em tramitação, e apoio ao
substitutivo apresentado pelo Deputado Zaire Rezende, nos
termos propostos pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais e do manifesto subscrito por várias entidades ligadas
à saúde, que segue anexo.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, foi feita uma reunião conjunta da Comissão
de Saúde e Ação Social e da Comissão de Defesa do
Consumidor, com a presença de associações médicas, do
Conselho Regional de Medicina e de várias outras entidades
Foi solicitado o encaminhamento de um oficio ao Congresso,
dando apoio ao substitutivo do Deputado Zaire Rezende, que
melhora o projeto, obrigando a presença de farmacêuticos nas
drogarias em horários definidos pela legislação, durante o
funcionamento do comércio de medicamentos.
Essa matéria é importante, e é preciso que os Srs.

Deputados tomem uma posição a seu respeito. Estamos propondo
o encaminhamento de um oficio que apóia o substitutivo do
Deputado Zaire Rezende, que é do interesse dos profissionais
da saúde.
A reunião estavam presentes os Deputados Marco Régis, Jorge
Hannas, Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Hely
Tarquinio, que são médicos e foram favoráveis ao
requerimento. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do
requerimento Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.
Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais para que sejam solicitadas à Presidência da
República, ao Ministério da Justiça e à Fundação Nacional do
Indio providências a fim de que se efetue a imediata
homologação da demarcação das terras do povo maxacali,
situadas em território mineiro. Em votação, o requerimento.
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Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação da votação-
0 Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados; nenhum
Deputado votou contra. Portanto, está ratificada a aprovação
do requerimento. Oficie-se.
Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, em que solicita seja encaminhado oficio à
Presidência da República e ao Ministério da Justiça; para
que sejam tomadas providências com vistas à imediata
revogação do Decreto nQ 1.775, de 1996. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, em que solicita o encaminhamento de oficio à
BHTRANS, para que seja fechada ao trânsito de pedestres toda
a pista central "bus way" da Av. Cristiano Machado, com a
instalação de gradis protetores ou muretas de concreto e a
construção de passarelas, de forma a se reduzir o número de
atropelamentos. Em votação, o requerimento.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, estamos aqui para encaminhar
este requerimento favoravelmente, na medida em que o
Deputado João Leite, em nome da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, está fazendo solicitações à BHTRANS
quanto à questão da Avenida Cristiano Machado, já que,
infelizmente, presenciamos, nessa importante avenida de Belo
Horizonte, um número crescente de atropelamentos. Sentimos,
como também os familiares daquelas pessoas que perderam suas
vidas na Avenida Cristiano Machado, que, realmente, faz-se
necessária a toriada de providências urgentes que solucionem
o problema. Tenho certeza de que a BHTRANS, dentro do
espirito do debate realizado junto à Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, vai se colocar, com a sua equipe
técnica, à disposição da população, para encontrar saídas, a
fim de que possamos ter equacionado o problema daquela
avenida, que entendemos ser de máxima urgência.
A questão do trânsito, não só em Belo Horizonte, mas nas
grandes cidades de Minas Gerais, é um dos principais
problemas que enfrentamos. Falo isso porque na minha cidade.
Uberlândia, hoje, o grande debate que se faz junto à
população é exatamente com relação ao trânsito. O trânsito
se encontra caótico atualmente. E um trânsito em que as
pessoas estão extremamente tensas, dirigem em alta
velocidade e desrespeitam as regras estabelecidas,
provocando, conseqüentemente, graves acidentes e, em vários
momentos, provocando também problemas na área de saúde, uma
vez que os acidentados lotam os hospitais e geram com isso
mais dificuldades para a população. Com esses acidentes,
muitas pessoas se encontram hospitalizadas ou feridas. Em
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virtude dos acidentes mais graves, muitas pessoas se
tornaram paraplégicas, o que diminuiu sua capacidade
produtiva e vários jovens perderam suas vidas.
Entendemos que é urgente a realização de um debate sobre

esse tema. O debate que se faz, hoje, na Turquia, promovido
pela ONU, sobre as grandes cidades, é extremamente
importante para que possamos encontrar alternativas e meios
de equacionar e resolver esse problema.
Em Belo Horizonte, a questão do metrô é urgente e essencial

para que possamos diminuir, um pouco, o insuportável tráfego
de veículos nas principais avenidas da cidade. Precisamos
encontrar alternativas e meios de resolver essa questão, não
só aqui, mas em várias cidades do interior. Em Uberlândia,
por exemplo, começa-se a debater a questão dos veículos
leves sobre trilhos, que é uma alternativa para que possamos
equacionar esse problema. Entendemos que essa é uma
responsabilidade geral-
Gostaria que o Deputado Raul Lima Neto pudesse contribuir,

já que, hoje, ele abriu o expediente da Assembléia trazendo
um problema relacionado com as estradas. A existência de
buracos não é só um privilégio das rodovias, mas também
acontece em Belo Horizonte. A questão do transporte é,
também, a nossa preocupação, e é por isso que estamos aqui,
externando nossa posição.
E fundamental discutirmos outros mecanismos de transporte

urbano. Em São Paulo, já se discute a questão da alternância
e circulação dos veículos com placas de final impar ou par.
E importante que essas questões sejam aprofundadas, porque
precisamos, urgentemente, equacionar esse problema, pois não
podemos conviver com um trânsito cada vez mais insuportável
Se gastamos 15 minutos para chegar a um determinado lugar,
temos que sair com 40 minutos de antecedência, para
conseguir chegar a tempo. E, ainda mais, temos as pessoas
que necessitam e utilizam o transporte coletivo, que, em
virtude desses acidentes e do engarrafamento, têm que sair
muito cedo de casa ou chegar atrasadas aos seus serviços,
tendo, conseqüentemente, prejuízos. Essas questões precisam
ser equacionadas.
Queremos parabenizar a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais pela sensibilidade e pelo debate promovido. Ao
mesmo tempo, fazemos o encaminhamento do requerimento
assinado pelo Deputado João Leite, em nome da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, para que possamos,
juntamente com a BHTRANS, buscar a melhoria da qualidade do
transporte e do trânsito na cidade de Belo Horizonte, em
especial na Avenida Cristiano Machado.
Não é possivel assistir passivamente aos acidentes que
acontecem na Cristiano Machado, onde várias vidas são
ceifadas. Não podemos mais conviver com acidentes em que
crianças se machucam e, muitas vezes, se tornam
paraplégicas. Para que as crianças possam ter um novo
futuro, para que a Cristiano Machado deixe de ser o
"corredor da morte", temos de unir todos os Poderes.
Esperamos que o Poder Legislativo, com suas sugestões, por
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meio de suas comissões técnicas, possa discutir com a
BHTRANS essa matéria extremamente importante. Que nós
possamos, cada vez mais, ter condições de melhorar o
trânsito de nossa cidade, fazendo com que a Cristiano
Machado, ao invés de ser considerada "o corredor da morte"
possa ser, de fato, um espaço onde as pessoas possam
transitar tranqüilamente, cruzando a avenida sem problemas.
Quero levantar uma outra questão, dizendo ser fundamental o
processo de educação para o trânsito. Não é mais possível
que as pessoas, tendo à sua disposição uma passarela,
transitem embaixo dela. E preciso um processo educativo que
sensibilize as pessoas para o cumprimento das regras de
trânsito. A educação para o trânsito, hoje desenvolvida em
várias escolas, é uma necessidade. A Policia Militar já tem
preparada uma estrutura para atender a essas demandas, o que
é extremamente importante para que a educação comece pela
infância, originando um novo comportamento na fase adulta.
Igualmente importantes são os cursos para motoristas, que já
são oferecidos pela BHTRANS para os motoristas do transporte
coletivo, para que tenham maior tranqüilidade para dirigir
nesse nosso trânsito complicado. Esse é o caminho para
diminuirmos os acidentes e fazermos com que a Cristiano
Machado deixe de ser conhecida como o "corredor da morte'.
Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, o nobre companheiro João Leite, Deputado que nos
tem dado o privflégio e a honra de sermos seus companheiros
nesta Assembléia Legislativa, porque sua passagem é marcada
pela seriedade, pelo compromisso cristão e pela verdade,
apresenta à Casa um requerimento que parece simples, mas é
de expressiva importância.
Ouvimos, agora, a palavra do nobre Deputado Gilmar Machado

e lemos, também, a justificativa de nosso companheiro João
Leite. Na verdade, o trânsito de Belo Horizonte é um dos
piores do nosso Pais, e isso se deve, exatamente, á não
priorização, pelas autoridades, das reais necessidades de
nossas cidades, de nosso Estado, das nossas malhas viárias,
de nossas ruas e estradas.
E importante informar àqueles que nos estão ouvindo que,

talvez, um dos maiores causadores da situação caótica em que
se encontra o trânsito de Belo Horizonte, da situação de
risco por que passam os transeuntes que trafegam pela
Cristiano Machado, sejam, não o motorista incompetente para
conduzir seu veiculo, mas, sim, a injustiça social e a
ganância dos proprietários do transporte coletivo de Belo
Horizonte. Já quando Vereador à Câmara Municipal desta
Capital, denunciávamos, compromissados com a verdade e não
com empresãrios, porque havemos de prestar contas Aquele que
é a Verdade absoluta, a idolatria e a ganância dos
proprietários de veículos coletivos de Belo Horizonte.
Denunciávamos um dos mais severos e perversos cartéis de
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nosso Estado, situado na Capital mineira, que é o SETRANSP,
constituído por 12 famílias que têm o controle total do
transporte coletivo de nossa cidade. Fizemos, na época, um
projeto visando ao cumprimento do direito constitucional dos
estudantes, concedendo o passe livre aos estudantes de lQ e
2Q graus, porque diz a Constituição da República Brasileira
que é dever da União, do Estado e do município promover o
acesso dos alunos às escolas.
Provamos com dados e fatos - e não há argumentos que
justifiquem o contrário - que a escola pública não era
gratuita. Pois se os pais de famílias que não pudessem
matricular os seus filhos, por falta de vagas, nas escolas
dos seus bairros, tivessem que matriculá-los num outro
bairro, não teriam condições de pagar o transporte coletivo.
Fizemos um apelo aos SETRANS para que se permitisse que

esses alunos uniformizados pudessem ter acesso ao ônibus
pela porta da frente, como ocorre no Estado do Rio de
Janeiro. Sob a alegação de que isso iria aumentar a
passagem, isso iria diminuir muito o lucro de cada um deles,
eles boicotaram, mostrando o poder econômico, o tentáculo de
um cartel mexeu com a Câmara de Vereadores.
Mostramos o exemplo do Rio de Janeiro, onde estudantes de
lQ e 2Q graus não pagam passagem, onde o lucro de
empresários do transporte coletivo é também um dos mais
altos do Pais. Quem administra um transporte coletivo
numa capital como a nossa, na qual mais de 2 milhões de
pessoas usam todo o dia o ônibus, pagando adiantado - pois
pagam em dinheiro antes de usar -, tem um lucro
exorbitante. O Tribunal de Contas do Estado publicou que o
SETRANS teve, em Belo Horizonte, naquele ano, só com a
aplicação do vale transporte - era um ano inflacionário - o
equivalente a U$12.800.000,00. Só com a aplicação do vale
transporte. Isso foi publicado pela imprensa, isto é, o
parecer do Tribunal de Contas foi publicado. Mas eles não
querem diminuir um centavo no preço. E, conseqüentemente,
não há competição. A competição, todos nós sabemos, é a
força do capitalismo moderno e obriga o concorrente a
colocar veículos melhores, mais confortáveis e mais baratos.
Mas, a competição foi totalmente destruída com a formação de
um grupo, de um cartel, no qual o dinheiro cai numa caixinha
única e é distribuído, depois, aos proprietários, de acordo
com o quilómetro rodado e não com a Quantidade de
passageiros que carregam. Então, não existe o menor
interesse por parte doSETRANS.
Com todo o respeito ao nobre colega. Deputado Gilmar
Machado, por quem tenho grande admiração, pela sua
participação, pela sua coerência, pela sua lisura e pela sua
fé, porque é um irmão em Cristo, permito-me, com toda a
humildade, apenas lembrá-lo de que, na época, por iniciativa
do Estado de Minas Gerais, o Governo Hélio Garcia quis
implantar em Belo Horizonte o VLT, Veiculo Leve sobre
Trilhos, e o minhocão, uma António Carlos sobre a outra, O
Estado tinha dinheiro para isso. E, na época, a oposição
veio exatamente do PT. Mas, como é natural que a verdade
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prevaleça, o que o tempo nos ensina, ficamos muito gratos ao
ver que eles reconheceram e que agora discutem a
importância do VLT em cidades de grandes populações como
solução ou como, pelo menos, uma anienização para o trânsito
caótico dessas cidades.
Para concluir, Sr. Presidente, dentro desse prazo que me é
dado, faço também saber a todos os Srs. Deputados que, na
realidade, o maior de todos os empecilhos a que tenhamos um
trânsito perfeito é, exatamente, a cartelização das
montadoras, do transporte coletivo e a falta de aplicação de
verbas em ampliações de ruas, viadutos e estradas.
Essas obras não são feitas, porque os interesses políticos
nobres, ainda esbarram, em nosso Pais, nos interesses de
minorias empresariais que elegem os seus representantes.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

vimos manifestar o nosso apoio ao pedido de providências do
Deputado João Leite a respeito do grave problema que hoje
enfrentamos, tão amplamente divulgado pela imprensa, na Av.
Cristiano Machado. A bem da verdade, deve-se deixar claro
que essa preocupação do nobre colega corresponde hoje a uma
das grandes preocupações manifestadas pela BHTRANS. Trata-se
da questão da pista interna, mão e contramão para õnibus,
que foi um planejamento de duas gestões anteriores, que
pensaram dessa forma conseguir uma fluência maior do
trânsito na citada avenida, principalmente do transporte
coletivo.

Por um lado, a medida pode ter sido eficaz, porque lá é um
corredor de trans-Dorte coletivo muito ágil. Mas a medida não
foi pensada sob a perspectiva do pedestre, e sua implantação
foi, poderíamos dizer, tecnocrãtica. A própria administração
atual já propõe uma solução que, acreditamos, possa trazer
resultados práticos num curto espaço de tempo. A BHTRANS
decidiu instalar radares eletrônicos em toda essa avenida,
com o objetivo de coibir velocidades superiores a 60km. Em
função da falta de educação do motorista, essa medida poderá
sanear o problema, pois as punições, as multas aplicadas aos
infratores poderão trazer tranqüilidade aos pedestres.
Atualmente, o trânsito constitui-se num grande problema

para as metrópoles e precisa ser visto numa perspectiva mais
ampla- Creio que, sem alternativas, sem melhorias no sistema
de transporte coletivo - seja através dos ônibus, seja
através do metrô, inclusive com a expansão do metrô de Belo
Horizonte para Betim e para as regiões Norte e Oeste - não
teremos soluções satisfatórias, porque os proprietários de
veículos, sem a alternativa de um transporte coletivo
eficiente, não deixam seus carros na garagem, pois não
querem abrir mão da rapidez e do conforto.
Portanto, torna-se urgente um planejamento global da

questão do transporte. Hoje, estamos buscando alternativas
para a Av. Cristiano Machado. No entanto, tais alternativas
não serão definitivas. D mesmo poderá acontecer com a Av.
Antônio Carlos e com a Via Expressa, que era vista, há 15
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anos, como uma grande solução não só para o transporte, mas
também para o acesso à região Oeste de Belo Horizonte e as
cidades da região metropolitana. Entretanto, essa
alternativa, após poucos anos de implantação, encontra-se
ultrapassada, não atendendo mais às reais necessidades do
sistema de transportes.
Como bem lembrou o nosso ex-Lider da Bancada do PT,

Deputado Gilmar Machado, hoje as atenções do mundo se voltam
para a Turquia, na tentativa de buscar a solução para um
grave problema urbano, ou seja, a questão da moradia, que
aflige a tantos e tantos trabalhadores, a tantos e tantos
povos, naqueles locais onde esse problema está cada vez mais
crônico. O problema de transportes não está dissociado
disso, pois é um problema que necessita de soluções mais
efetivas, mais amplas, a fim de que possamos planejar a
cidade como um lugar bom para se morar. Esse é o grande
desafio. A cidade deve ser um lugar bom para se morar e não,
simplesmente, um mau dormitório, ou a cidade como um local
de trabalho e um mau trabalho, com os 10 milhões de
desempregados e com os 20 milhões de subempregados que temos
neste Pais.
Portanto, temos de pensar sobre uma nova dimensão da

cidade, uma dimensão mais ampla, como um lugar para se
morar, um lugar para se criarem os filhos, um lugar para se
ter lazer, alegrias e satisfações, e não como um peso na
vida de milhões e milhões de pessoas que são obrigadas a
enfrentar situações como essas.

O colega que me antecedeu nesta tribuna fez uma critica à
administração do PT, relativamente a dois projetos do ex-
Governador Hélio Garcia. O primeiro projeto refere-se à
implantação, em Belo Horizonte, do VLT, que é o veiculo leve
sobre trilhos. O segundo projeto trata da duplicação, de
forma vertical, da Av. Antônio Carlos.
Gostaria de dizer ao nobre colega que, tendo sido eleito o

nosso Prefeito Patrus Ananias, apesar de ainda não haver
tomado posse, o PT, já no poder, como um partido da
situação, se baseou em pareceres técnicos que diziam
claramente que aquela não era a solução para os problemas de
Belo Horizonte. Na Europa, o VLT, nos locais onde foi
implantado, se revelou uma tecnologia ultrapassada e lenta.
Portanto, não traria solução nenhuma para o problema da
nossa cidade.
Quanto ao projeto referente à 4v. Antônio Carlos,

gostaríamos de dizer Que seria um remendo muito malfeito. Na
cidade de São Paulo, o famoso Minhocão, cujo projeto foi de
autoria do Prefeito Paulo Maluf, está se mostrando uma
medida ineficiente, ficando fechado boa parte do tempo, pois
os moradores da região não têm condições de, nos finais de
semana ou após determinado horário noturno, conviver com o
barulho e com o incômodo daquela obra arquitetônica tão
decantada por muitos, mas ineficiente quanto à solução dos
problemas de transporte da cidade de São Paulo
Portanto, a posição do PT, na época, foi manifestar-se

contra aqueles dois projetos, pois pareciam um arranjo com o
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objetivo de se pagarem contas de campanha, favorecendo
determinada empreiteira que esteve ligada diretamente ás
finanças da campanha do então Governador Hélio Garcia.
Portanto, a nossa posição foi técnica. A própria Prefeitura
apresentou uma alternativa: .. se o Estado afirmava que tinha
recursos para implantar aquela obra, que os aplicasse no
prolongamento do metrõ. Por que não se levou a cabo essa
alternativa? Na época, era muito mais viável e barato fazer
o prolongamento do metrõ do que paralisar e, praticamente,
matar o metrô de Belo Horizonte, que é um anseio, uma
reivindicação antiga da população.
Na questão da Av. Antônio Carlos, havia proposta
complementar. E oorque o Governo não a implantou? E há
essa discussão de que tinha recursos suficientes para
implantá-la, e não o fez. A obra é uma falácia porque, na
mesma época, começou a duplicação da Rodovia Fernão Dias, e
o que vemos, até agora, é uma obra com sucessivas
interrupções, com acidentes e transtornos e os recursos
sendo alocados posteriormente, como estamos vendo.
Então, só queremos deixar bem claro que a Oposição não era
contra. O Governo eleito de Patrus Ananias, não empossado,
tinha uma proposta alternativa, uma proposta alternativa não
aceita pelo Governo
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helénio.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, imprensa:
queremos fazer o encaminhamento do requerimento do Deputado
João Leite que, em nome da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais e por sua deliberação, solicita, na forma
regimental, providências junto à BHTRANS para que seja
fechada ao trânsito de pedestres toda a pista central da
Av. Cristiano Machado.
Achamos oportuno discutir esserequerimento, porque
participamos da reunião em que foi aqui debatido o assunto
com o Comandante de Policiamento de Trânsito em Belo
Horizonte, Cel. Luiz Carlos Albino, os representantes da
BHTRANS e os moradores da região.
Fõram amplamente debatidas as dificuldades e a violência do
trânsito naquela via urbana. Entretanto, é bom relembrar
que a situação de caos a que chegou a Av. Cristiano Machado
remonta aos Governos Hélio Garcia e Newton Cardoso. E bom
relembrar também a tão falada implantação de trolebus, que
chegou a ser adquirido e hoje encontra-se apodrecendo em São
Paulo, na garagem da empresa vendedora, como já foi mostrado
em reportagem. Lamentavelmente, não foi prestada conta dessa
aquisição, que continuará a apodrecer. Permanecerão naquela
avenida só os postes que foram colocados para eletrificação
do trolebus, enfeiando o local. Fiquei sabendo que agora
existe um projeto para, pelo menos, fazer um tipo de
iluminação por meio deles, perdendo evidentemente o seu
objetivo inicial, jamais cumprido pelos Governos Hélio
Garcia, nos seus dois mandatos, e Newton Cardoso.
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A atual administração do Patrus Aranias recebeu a cidade,
no que se refere à questão do trânsito, em péssimas
condições. Primeiramente, os semáforos estavam todos
sucatados. A Prefeitura teve que fazer uma troca total.
Depois, as principais vias de trânsito estavam sem

nenhuma recuperação pluvial; fa±iam-se apenas remendos. Mas
o trabalho que está sendo feito hoje é realmente sério. Como
todos sabem, foram refeitas várias avenidas, como a
Amazonas, a Cristiano Machado, a Antônio Carlos e, agora,
está sendo terminada a obra do Complexo da Lagoinha, que não
foi iniciada por esta administração, mas será concluída por
ela.
Queremos chamar também a atenção para o problema do

metrô. Por que não são denunciados, nesta Casa, os inimigos
do metrô? Por que desviaram a verba do metrô para o Rio
Grande do Sul, tirando-a de Belo Horizonte? Hoje todas as
capitais têm verba para esse fim Mas Belo Horizonte tem uma
ninharia. Quero afirmar aqui, pois tenho certeza disso, já
que acompanho o problema, que o Sindicato das Empresas de
Transportes comandam um "lobby" contra a ampliação do
sistema de metrô em Belo Horizonte. Ninguém denuncia isso.
Assim, esse complõ das empresas de transporte acaba
paralisando essa ampliação do metrô, que está boicotado.

Este Governo tem procurado fazer administração séria, mas
é necessário mais tempo para a recuperação de um setor que
estava sucatado há mais de 20 anos. Em quatro anos, é
difícil concluir essa recuperação, mas, em oito, é possível.
Com a eleição de Virgilio Guimarães, tenho a certeza de que
conseguiremos resolver o problema do trânsito em Belo
Horizonte.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, gostaria de justificar um requerimento, em
nome da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta
Casa- Ouvimos, em audiência pública, representantes de
vários órgãos da Prefeitura e responsáveis pelo policiamento
de trânsito da Capital e obtivemos, a parti& desse encontro,
alguns números preocupantes. Em 1995, na Av. Cristiano
Machado, tivemos 145 acidentes, sendo que 125 aconteceram no
corredor utilizado pelos ônibus Em 1996, até o mês de
abril, tivemos 49 acidentes na avenida, sendo que 39
aconteceram no corredor do,s ônibus. Sabemos que essa questão
é de grande preocupação para o Governador Eduardo Azeredo e
que, a fim de solucionar o problemas ele vem se esforçando
para viabilizar a conclusão do metrô de Belo Horizonte,
desde a época em que era Prefeito Municipal

Sem me deter nas considerações técnicas, considerava essa
uma obra importante para a Av. Cristiano Machado, porque
previa várias outras obras de arte, como trincheiras,
viadutos e passarelas, que possibilitariam uma maior
segurança para a população que tem de atravessá-la. Vejo que
hoje a Prefeitura de Belo Horizonte tem um grande desafio
para manter a vida .das pessoas que ali trafegam. A vida
dessas pessoas está em sério risco, e a Comissão de Direitos
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e Garantias Fundamentais está atenta para esse problema.
Muito obrigado.

• - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, só para fazer coro ao que o Deputado João
Leite e outros companheiros falaram, diria que, quando o
Deputado Raul Lima Neto fala de passe escolar, o Prefeito de
Belo Horizonte tem a obrigação de conceder esse passe, mas
não cumpre a lei. Quando os companheiros Durval Angelo e
Marcos Helénio falam do transporte de Belo Horizonte,
lembraria a todos que o transporte é municipalizado. Se ele
não vai bem em nossa cidade, se acontecem acidentes em nossa
cidade, é porque o PT, Partido dos Trabalhadores, que tem a
gerência desses problemas, não está cuidando bem de nosso
transporte. Cabe ao Partido dos Trabalhadores e ao Prefeito
Patrus Ananias dar um jeito na questão. E lógico que o
Governo do Estado colabora e sempre colaborou, mas se não
tivermos a boa-vcntade da Prefeitura de Belo Horizonte, nada
resolverá. Não adianta os Deputados Marcos Helênio e Durval
Angelo virem á tribuna falar que o trãnsito vai mal. Lembrem
os senhores que quem deveria cuidar do problema é o partido
de V. Exas Peguem o telefone, liguem para o Prefeito Patrus
Ananias e digam a ele que Belo Horizonte vai parar, porque o
transporte vai mal,
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
inicialmente, gostaríamos de cumprimentar o Deputado João
Leite pelo trabalho que vem realizando tanto dentro quanto
fora do espaço institucional da Assembléia Legislativa. Ele
tem se revelado um político que consegue, além de
desempenhar seu papel de aliado do Governo nesta Casa,
propiciar uma interlocução junto ás bancadas de oposição,
principalmente junto ao PT, e ser nosso parceiro em inúmeras
iniciativas, as quais têm resultado em abertura de
negociações e possibilitado uma interlocução verdadeira de
vários setores dos movimentos populares com órgãos e setores
da administração pública estadual. Portanto, com relação ao
seu requerimento, concordamos com ele, porque entendemos a
preocupação do Deputado João Leite e achamos que
providências devem ser tomadas.
Gostaria, ainda, de situar as palavras do Deputado que nos

antecedeu na tribuna, o Alencar;inho. Temos que saber pesar
e medir as responsabilidades. E impossível exigir que um
Governo resolva todos os problemas da cidade, por mais
responsável que seja e por mais desejoso que esteja de fazê-
lo, como acontece no caso do Prefeito Patrus Ananias. Isso
se revela muito bem nos índices de aprovação que ele vem
conquistando. E impossível, todos nós sabemos, resolver os
vários problemas da cidade, na intensidade com que eles se
revelam, principalmente os problemas viários.
Há vários anos, tive a oportunidade de residir em Belo
Horizonte, bem antes de ocupar esta cadeira de Deputado.
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Quando aqui cheguei, o trânsito era, realmente, bem mais
fácil. Belo Horizonte era uma cidade mais agradável para se
viver e transitar. Sabemos que, com os avanços da vida
moderna, principalmente nos últimos anos, o número de
veículos tem aumentado consideravelmente Entendemos que o
problema é estrutural. Gostaria de fazer uma análise na
linha do que propõs o nobre Deputado Durval Angelo, sem
repensar toda a dinâmica das grandes cidades, sem entrar na
discussão desse modelo de sociedade que estamos construindo.
Sem tirar a ótica do individual para o coletivo,
particularmente do transporte individual para o coletivo,
dificilmente teremos recursos, tanto em nível municipal
quanto em nível estadual ou federal, para resolver os
problemas de trânsito das grandes cidades. São Paulo está
enfrentando problemas, assim como o Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e, até mesmo, Brasília, que é uma cidade
planejada, construida com toda uma visão de antecipação dos
problemas. Hoje, já encontramos em Brasilia engarrafamentos
e problemas de trânsito, apesar daquelas vias suntuosas e
amplas.
Portanto, nobre Deputado, gostaríamos que fossem
relativisadas as criticas ao Prefeito Patrus Ananias.
Sabemos que não se pode imputar a responsabilidade de todos
os problemas que afetam Belo Horizonte a uma única
administração, que é reconhecida por todos como competente e
audaciosa e que, além de enfrentar os problemas que a cidade
apresenta, ousa e tem proposto soluções que têm servido de
exemplo para futuras administrações públicas do Brasil.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação
de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido-
- Procede-se à verificação da votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 23 Deputados; não houve
voto contrário. Encontram-se em reunião de comissão 9
Deputados, perfazendo-se o total de 32 Deputados. Portanto,
não há" quorum" para a votação. A Presidência torna sem
efeito a votação e solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados.
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
oSr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados Não
há "quorum" para votação, mas o há para a continuação dos
trabalhos.

21! Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à l 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 - Discussão, em 2p turno, do Projeto de

Lei nQ 745/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
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Executivo a aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-]o, com
a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, imprensa presente, o projeto em discussão é
o Projeto de Lei rg 745/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências.
Esse projeto vem sendo objeto de polêmica entre a Bancada
do PT e a bancada de sustentação do Governo nesta Casa,
desde o mês de janeiro. E nós, na época, fizemos a denúncia
de que o acordo firmado entre o Governo de Minas Gerais e a
Caixa Econômica Federal, para se obterem RS190.000.000,00,
para o pagamento do 13Q salário dos servidores públicos de
Minas Gerais, era, de alguma forma, ilegal, porque não tinha
sido autorizado pelo Legislativo. E o Governo não poderia
passar por cima do Poder Legislativo, firmando esse
empréstimo e dando como garantia bens públicos do Estado de
Minas Gerais, corno o BEMGE e as ações da CEMIG. Durante
cerca de dois meses, nesta casa e também na imprensa, dignos
e conceituados re presentantes da bancada da situação, como o
Deputado Ermano Satista e o Deputado Bonifácio Mourão,
rebatiam a argumentação dizendo Que O Governo tinha tal
prerrogativa e que não haveria necessidade de autorização do
Legislativo, porque o Governo já tinha, no ano passado,
recebido autorização para um empréstimo de
R$I.200.000.000.00 Pois bem, o debate se travou em alto
nivel e, no final, a nossa tese foi vitoriosa. O próprio
Conselho Monetário Nacional não aceitou homologar tal
empréstimo porque ele não tinha autorização do Poder
Legislativo. Essa discussão é importante, porque, de certa
forma, resgata o que representa o Poder Legislativo em uma
democracia.
Mas, infelizmente, minhas senhoras e meus senhores, essa
decisão, que forçou o Governo a encaminhar o Projeto n
745/96 a esta Casa, não foi compreendida por uma parcela
significativa dos Deputados, que ainda acham que o Poder
Legislativo é um mero apêndice do Poder Executivo e que as
relações de clientelismo e de troca de favores devem se
sobrepor à vontade e à afirmação soberana do Poder.
Mas, Srs. Deputados, denunciamos também que, além dessa
questão formal, o acordo tinha outros graves problemas que
comprometiam a própria autonomia garantida pela Constituição
Federal aos Estados federados, porque havia uma intromissão,
uma ingerência da caixa Econômica Federal na determinação da
questão econômica e mesmo da questão administrativa do
serviço público em Minas Gerais. Pois bem, percebemos tal
fato e informamos à Bancada do PT que havia uma situação
de ilegalidade que feria a própria Constituição Federal.
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Isso também a bancada de sustentação do Governo não
respondeu. Pois bem. Outros Estados levantaram essa mesma
questão, mas parece que o Governo Federal - FHC - quer impor
sua política neoliberai, reduzindo no Estado o atendimento
aos pobres. Mas, o Estado continua sendo um ponto de apoio e
de atendimento aos mais ricos, como vimos nas últimas
transações do PROER entre o Governo e os Bancos privados.
Também poderíamos dar como exemplo a situação da
securitização da divida dos ruralistas, que mostra
claramente que o Governo, ao mesmo tempo que diz não ao
atendimento da população mais carente, impondo um salário
mínimo de R$112,00, abre suas portas à iniciativa privada,
aos grandes empresários, mostrando sua subserviência, a
grande contradição e o grande engodo do seu discurso.
Outra questão por nós levantada, além dos dois primeiros
pontos - as pecto legal e autonomia do Estado -, foi o
comprometimento com a administração pública, em Minas
Gerais. O contrato assinado por Minas foi o mais draconiano
de que tivemos conhecimento. A imprensa o divulgou também,
porque o de Minas impunha a privatização da GASMIG e do
BEMGE. Isso compromete o próprio caráter estatal e público
do órgão, além das suas ações.
Outro aspecto que mostrava que tal contrato foi multo
pesado e lesivo a Minas Gerais foi a questão dos servidores
públicos. O Estado se comprometia, no contrato assinado com
a Caixa Econômica Federal, a reduzir o qüinqüênio dos
servidores de io% para 5%, a demitir 12 mil servidores e,
além disso, a extinguir outros órgãos públicos. Dai vem a
grande questão que levantamos à época: os servidores
públicos são responsáveis pela incompetência da elite ao
gerir a administração pública neste Pais?
Essa elite, que está no poder em Minas Gerais, o está desde
1983, sem erro de se estar forçando ou de se cometer uma
injustiça. Se quiséssemos ir mais longe, poderíamos chegar a
1964. E só ver a base de sustentação do Governo aqui: em sua
maioria, são parlamentares oriundos da antiga ARENA ou do
antigo PDS. Assim, essas elites, reconhecendo hoje sua
incompetência em gerir essa crise, vêm responsabilizar os
servidores públicos.
Então, mais do que corrigir um erro do Governo, o Projeto
ng 745/95 merece o nosso repúdio, porque entrega Minas
Gerais ao Governo Federal

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Solicitamos o encerramento da
reunião, porque não há" quorum" para a continuação dos
trabalhos.

 ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã,
dia 5, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
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anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 25a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
21 DE MAIO DE 1996, DESTINADA AO FÓRUM TÉCNICO ORÇAMENTO E
POLÍTICAS PÚBLICAS, COM O TEMA "DESAFIOS NA REGULAÇÃO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ESTADO"
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião

Navarro Vieira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - PalaVras do Sr. Presidente -
Discurso dos Srs. Antônio Otávio Cintra, Antônio Roberto
Pires de Lima e da Sra. Maria Sylvia Zanella Di Pietro -
Designação do coordenador dos debates - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
- Ermano Batista - Alencar da Silveira Júnior - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
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 Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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, o Sr. 2Q-Secretário para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado João Leite, 2Q-Secretário ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido para tomarem assento à mesa os
Exmos. Srs. Antônio Otávio Cintra, Professor da Universidade
de Brasília e Assessor Legislativo da Câmara dos Deputados,
Antônio Roberto Pires de Lima, Gerente do Departamento
Jurídico da TELEMIG; a Exma. Sra. Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, Professora Titular de Direito Administrativo da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o
Deputado Arnaldo Penna.
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Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à continuação do
Fórum Técnico Orçamento e Políticas Públicas, com o tema
"Desafios na Regulação de Políticas Públicas e na Prestação
de Serviços pelo Estado".

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa aos participantes deste Fórum Técnico
que os nossos trabalhos estão sendo transmitidos ao vivo
pelo Canal 40, TVL.

Palavras do Sr. Antônio Otávio Cintra
O Sr. Presidente - A Presidência passa, neste momento, a
palavra ao Sr. Antônio Otávio Cintra, Professor da
Universidade de Brasilia e Assessor Legislativo da Câmara
dos Deputados, primeiro expositor, que disporá de 30 minutos
para sua explanação. Com a palavra, o Prof. Antônio Otávio
Cintra.
O Sr. Antônio Otávio Cintra - Sr. Presidente, muito

obrigado pelo convite para participar deste Fórum, que é uma
iniciativa louvável do Legislativo mineiro e dos outros
órgãos que a ele se associaram. Companheiros de mesa, minhas
senhoras e meus senhores, o tema que hoje me traz aqui é
extremamente relevante nos dias atuais Centrarei a minha
discussão em uma área determinada da política: a política
social, visto que essa tem sido a área em que tenho tido
oportunidade de trabalhar mais diretamente, ainda que tenha
estado ausente do Pais por um período razoavelmente longo -
três anos e meio. Tendo regressado recentemente, não tenho
acompanhado em pormenor o que tem sido feito nesse campo,
nos últimos anos. Apesar disso, no ano passado, tive .a
oportunidade, juntamente com o Prof_ Luis Aureliano Gama de
Andrade, por encomenda do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, de fazer, no mês de setembro, o
levantamento de alguns projetos que tanto o Banco Mundial
quanto o Banco Interamericano estavam financiando em nosso
Pais. Um dos projetos era aqui, no Estado de Minas Gerais.
Era um projeto antigo, que mostrava uma preocupação atual de
numerosos países e de parte das organizações de
financiamento internacional, chamadas organizações
multilaterais, como o BID e o Banco Mundial. Essa
preocupação é relativa à razão pela qual, dentro da carteira
de financiamento dessas instituições, as políticas de porte
social são as de implementação mais complicada, as mais
problemáticas e as que apresentam, às vezes, os resultados
mais frustrantes. A discussão sobre o social não se limita
ao nosso País. Estou voltando dos Estados Unidos, onde
passei três anos e meio e vi uma discussão intensa sobre o
sentido da ação governamental na área social. Como os
senhores sabem, nos EUA há uma grande divisão entre
republicanos e democratas a respeito da intervenção do
governo na área social. Discute-se se a área social deve ser
deixada a cargo do mercado, das famílias, da sociedade civil
ou se deve receber auxilio de programas públicos. Há alguns
programas públicos extremamente controvertidos naquele país,
que foram bastante combatidos durante a campanha eleitoral
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para a Casa dos Representantes, que é o Legislativo federal
norte-americano. Os republicanos apresentaram um documento
muito importante naquela época, há cerca de dois anos, que
se chamou "O Contrato com a América"; uma das grandes
ênfases era dada à critica á politica social governamental,
no sentido de que o Estado deveria se retirar, também, dessa
área e repassar grande parte dessa responsabilidade aos
Estados- Essa atitude é problemática, pois, quando há a
descentralização, não existe mais a equiparação. Há Estados
nos EUA que continuariam a fazer uma boa política social e
outros que fariam uma péssima política social. Obviamente,
as populações que sentem a necessidade de uma política
social irão migrar entre esses Estados. Se, em um Estado,
existe um programa de ajuda e, no outro, não existe um
programa, esse pode ser um fator de migração. O problema é
demasiadamente complexo. Sobre o problema da atuação dos
Bancos internacionais na área social, farei alguns
comentários um pouco mais adiante.
De onde vem a dificuldade do social? Comentava há poucos

minutos, com una repórter de rádio, exatamente, o meu ponto
de vista a esse respeito, ou seja, por que a política social
é complicada comparada a outras, como, por exemplo, uma
política de infra-estrutura física ou uma política
relacionada às atividades diretamente produtivas em que o
Estado intervenha? Bom, há numerosas razões e diferenças
entre as duas situações. Há algo que é muito importante se
analisarmos o contexto através de um panorámico histórico
mais amplo, pois a política social, em todos os paises,
dependeu de arranjos políticos muito especiais em suas
histórias. Se observarmos os países do Primeiro Mundo,
considerando-se o Bloco Capitalista, há uma grande variedade
na intensidade com que a política social se faz. Em um dos
pólos, temos os Estados Unidos, um pais com uma tradição
mais individualista, influenciada até por fatores
religiosos, pois a pobreza é vista como reflexo de pecado,
dentro de uma certa visão calvinista. Por outro lado, há os
países da Escandinávia que, em função de arranjos políticos
historicamente produzidos, chegaram a uma política social
bastante avançada naquilo que conhecemos como estado de bem-
estar. Portanto, quando falamos do não-funcionamento da
política social, é importante considerar que há fatores de
ordem macropolitica que devem ser levados em conta.
Sefôssemos explicar os problemas sociais no Brasil,
teríamos que olhar o modelo de desenvolvimento político pelo
qual o País passou e em que sentido esse modelo propiciou ou
dificultou a política social. Se formos olhar, numa escala
micro, ou se formos centrar a nossa lente no próprio social
veremos que ele apresenta algumas dificuldades que não são
enfrentadas nas outras áreas de infra-estrutura, de atuação
do Estado na produção de outro tipo de bens. Saber qual é o
problema na área social é muito complexo. Vamos tomar um
exemplo bastante simples: durante muitos anos, ouvimos, com
relação ao setor educacional, um diagnóstico, muitas vezes
até chancelado por autoridades, de que o grande problema era
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a evasão. Um estatístico, que veio da física, começou a
estudar esses dados nos últimos dez anos e descobriu que
eles baseavam-se em uma leitura errónea das estatísticas. O
grande problema no sistema educacional não era a evasão
escolar. As pessoas pegavam as estatísticas, por exemplo, da
li série, e viam que so% das crianças não passavam para a 2
série. Logo, deduziam que essas crianças saiam do sistema
escolar. Na verdade, elas não saiam, elas inchavam as 1s
séries. Era uma pirâmide com as bases muitos largas e com um
estrangulamento ao longo das outras séries. O grande
problema era a repetência. E, a partir dessa mudança de
diagnóstico, a política educacional também mudou. Então,
havia ai até um erro de diagnóstico muito importante no caso
da política social. Havia uma leitura errônea da
estatística. A pessoa que fez esse diagnóstico, o Prof_
Sérgio da Costa Ribeiro, que já morreu, durante longos anos
tentou, até em conflitos com autoridades educacionais,
mostrar que o problema era a repetência. Parece que isso se
incorporou finalmente aos diagnósticos. Além do mais, o
diagnóstico na área social depende, muitas vezes, até de
modismos intelectuais. Nesse sentido, um dos fatores
complicadores é a presença dessas organizações financiadoras
internacionais. Quando, no século passado, os países faziam
a sua política educacional, quando resolviam o seu problema
de educação básica, não havia toda essa complicação que há
hoje em dia, com grupos profissionais que têm os seus
modelos, as suas modas. Num certo momento diz-se que o
problema é a pedagogia, depois, diz-se que isso é uma coisa
superada. Na área educacional, esses diagnósticos vão
mudando de tempos em tempos. E, entre os grupos que promovem
os diagnósticos, temos não apenas os profissionais que
trabalham com aquela área, mas até as organizações
internacionais com seus modismos. Se acompanharmos, por
exemplo, a atuação do Banco Mundial ao longo de dois
decénios, veremos que não só o Banco Mundial passa a ver o
social como algo importante na sua carteira de investimento,
mas também os diagnósticos estão mudando. Em uma certa época
é o setor rural, depois vem o setor informal. Da mesma
maneira, na política educacional, o Banco vai tendo as suas
modas. Eu diria que um ponto muito importante hoje em dia
para se fazer política social é que os países, as
autoridades, tenham uma clara noção de que deverão ser muito
críticos em relação a isso. Temos de respeitar diagnósticos
que são feitos, temos de respeitar novas visões que surgem,
mas respeitá-las com um certo cuidado. Recentemente,
acompanhei uma certa evolução no Banco Mundial no tocante à
maneira de organizar: foi dada uma certa ênfase no papel das
famílias na escola. Em El Salvador, pais da América Central,
em conseqüência da guerra civil, houve o fenômeno de
paralisação de muitas escolas das áreas rurais, e as
famílias interessadas na educação passaram a contratar as
professoras para que as crianças não perdessem aulas. Quando
cessou a guerra, as autoridades educacionais passaram a
achar interessante esse modelo. Esse fato surgiu a partir da
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observação de uma experiência. Isso filtra-se na diretoria
do Banco e passa a ser uma das diretrizes políticas. Tudo
bem, pode ser uma atitude correta, mas é preciso avaliar seu
ajustamento a políticas de outra região, de outro pais, de
outro Estado.
Ainda focalizando a questão dos Bancos, dada a sua
importância na política social dos países, temos de pensar
que essas organizações também são Bancos. Se lermos a
biografia de Roberto Campos, veremos .a história do
surgimento do Banco Mundial. Não são sociedades beneficentes
internacionais; são Bancos que têm de remunerar seu capital.
Esse é um dado que muitas vezes esquecemos. Vemos essas
grandes organizações com técnicos, com pessoas que estão
promovendo o desenvolvimento social, mas temos de pensar que
são organizações com toda uma lógica interna. Também o
técnico do Bancc' Mundial precisa ser promovido, precisa
subir na hierar quia. Então, para ele, o mais importante é
saber quais são os critérios, dentro da organização, que
levam á sua promoção. E, em função disso, muitas vezes o
técnico é levado, até por questão de sobrevivência na
organização a que pertence, a forçar o pais, a organização,
a Secretaria ce Educação, o Ministério a entrar em
determinado programa, porque é vital para ele que a
negociação seja levada até a assinatura do contrato. Mas o
pais e quem está negociando do outro lado também têm que
saber qual é o nosso interesse nisso. Vamos embarcar na
moda, na urgência do Banco? Estamos tendo o nosso
diagnóstico ou a maneira como queremos fazer isso levados em
consideração? Eu diria que esse é um ponto muito importante
na moderna política social. Tenho que falar de Banco porque
isso faz parte da nossa realidade Estamos vendo
constantemente nos jornais que o Banco Mundial vai dar
determinada quantia para saneamento em tal lugar, que o 610
vai dar outra quantia para habitação, etc. E importante
termos dinheiro, mas talvez não tanto nessa área.
Enfim, os financiamentos dessas organizações são
importantes, mas, talvez o sejam para áreas em que tenhamos
uma tecnologia mais fácil e mais conhecida, como no setor de
infra-estrutura, de atividades ou de programas mais
diretamente produtivos.
Na área social, devemos examinar com bastante cautela e
visão se realmente aquele financiamento é a coisa de que
mais necessitamos naquele momento, se o diagnóstico que o
Banco tem e a maneira como ele quer que organizemos a nossa
política são realmente os melhores, se essa maneira é a que
mais nos interessa naquele momento. Então, esse é um ponto
sobre o qual eu chamaria a atenção- Não sei se é usual
chamar a atençãc para isso. Nos últimos anos, tenho sido
muito motivado a isso, porque tive ocasião de acompanhar,
também do lado de lá, um pouco dessa ação.
Conversei com algumas pessoas que trabalham nessa área e
cheguei à conclusão de que a prática de o financiamento
conduzir a política social não é a mais correta. Precisamos
ver o que queremos fazer, quais são os problemas, como os
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diagnosticamos, se concordamos com a forma pela qual os
problemas estão sendo diagnosticados, e, se não
concordarmos, não poderemos aceitar isso, não poderemos
embarcar num financiamento apenas para tê-lo.
Além do mais, há toda uma discussão, na qual não vou entrar
inclusive por não ter competência, em que se questiona toda
a lógica do financiamento dessas organizações: vale a pena
tomar esses financiamentos para fazer política social?
Para aceitar que precisamos do financiamento, temos de

fazer tudo com extrema cautela, com uma visão muito clara do
problema. E sobre esse ponto que queria chamar a atenção.
Não sei se estou agradando ao falar nisso. Penso em uma
época em que se encarava essas instituições como
beneficentes. Isso, elas não são. Elas têm uma carteira
social, mas são Bancos. Então, temos de olhar do lado de cá,
também. Estamos fazendo política social, mas não somos
Bancos. Vale a pena pegar esse dinheiro ou não? Esse ponto é
muito importante, porque há da parte dessas organizações uma
grande ênfase em modismos, em diagnósticos discutíveis.
Isso nos leva à necessidade de termos, nas nossas

organizações públicas, funcionários preparados para lidar
com essas instituições. Insisto em que devemos formar, nas
nossas universidades e nos nossos cursos, profissionais com
bom treino na área social, que sejam capazes de se tornar
avaliadores da política social, que sejam capazes,
sobretudo, de lidar com essas organizações financiadoras
internacionais. Então, na formação de pessoas para o setor
público, uma das áreas mais importantes é a do especialista
em políticas governamentais, capaz de avaliar e de lidar com
as organizações, que trazem seus diagnósticos, seus modelos
de organização e de gerência de projetos, para sabermos se
isso nos convém.
Além do fator financiamento internacional, vamos ver outros
que fazem com que a área social seja uma área complicada,
uma área de gestão difícil, com todos esses problemas
diagnosticados em todos os países- Um dos aspectos é que o
social se faz com pessoas. Se estamos fazendo uma obra de
engenharia, temos uma tecnologia conhecida para aquilo,
fazemos o CPM, sabemos que atividades vêm em primeiro lugar;
podemos até discutir a tecnologia a ser adotada, mas,
estando ela escolhida, a obra pode andar, desde que haja uma
certa regularidade na provisão dos recursos, etc.
O social se faz com gente e organizações, muitas vezes com
imensas organizações Pensem, por exemplo, na prestação do
serviço educacional público em Minas Gerais. Quantos
milhares de pessoas estão envolvidos no processo? Gerir
gente é uma coisa extremamente complicada. São grandes
organizações, como chamamos tecnicamente as grandes
burocracias, que trazem complicações muito grandes quanto ao
aspecto gerencial. A gerência do social abrange problemas
muito complexos hoje em dia.
Além disso, temos o problema do diagnóstico. Vamos dizer
Que concluirmos que o problema na educação não é a evasão
escolar, mas, sim, a repetência escolar. Uma vez
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identificado o problema, temos que saber como corrigi-lo,
como fazer com que o fluxo educacional seja melhor, como
fazer para que as crianças não repitam, não passem na escola
seis, sete anos para completar apenas três ou quatro séries.
E alguns problemas muito importantes surgem. Qual a melhor
terapia para isso? Melhorar o salário do professor? Dar
merenda escolar? Melhorar a qualidade dos prédios escolares?
Fazer com que nas salas de aula haja modernos equipamentos?
Prover o livro escolar? Promover a participação da família
no processo educacional? Todo esse problema exige realmente
um grande investimento no estudo, na pesquisa, na melhoria
do próprio ensino da pedagogia, das técnicas da educação. Os
fatores básicos para determinar o progresso escolar são
questões que ainda não estão resolvidas no plano acadêmico e
de literatura. São problemas que complicam a área social.
Antes de entrar numa discussão mais direta sobre como
podemos melhorar a parte gerencial ou de prestação de
serviço de política social, gostaria de chamar a atenção
para um aspecto muito atual no Brasil: o desempenho do
Governo Federal na política social. Esse desempenho tem
recebido muitas críticas, está sendo considerada vulnerável
e fraca a gestão governamental atual
Quando falamos de política social, é importante
considerarmos que ela se dá em dois níveis. Um, chamaremos
de nível da política implícita, e outro, nível da política
explícita. O que entendo por política implícita? Vou dar um
exemplo relativamente simples da área urbana. Tivemos,
durante muito tempo, a chamada política urbana como um
elemento bastante atraente, ao qual se dava bastante ênfase
no nosso País. isso entrou num certo desuso, e não se fala
mais com tanta ênfase dessa política urbana, o que, enfim,
considero um erro.
Na política urbana, o que os planejadores tentam fazer?
Eles tentam tomar numerosas medidas, fazer estudos dos
fluxos de tráfego, melhorar as vias do sistema viário, abrir
opções nas modalidades de transportes, dar ênfase aos
transportes coletivos, fazer zoneamento, legislação sobre o
uso do solo, sobre as edificações e assim por diante. Esse
seria o nível da política explícita na área urbana, que
justifica una politica chamada planejamento urbano,
Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de
Desenvolvimento urbano.
Há um outro nível no Qual, às vezes, não prestamos atenção,
e que pode ter muito mais importância para o que acontece
nas cidades: são as macropoliticas. Por exemplo, o preço
barato do combustível leva as pessoas a usarem mais seus
automóveis. Com isso, acabam-se os planos urbanos viários,
pois não há via que agüente tanta circulação. Por mais que
tentemos resolver o problema de fluxo de tráfego, sempre
teremos mais pessoas utilizando os carros, se a gasolina for
barata. Essa é a política norte-americana: a gasolina é
muito barata, por isso sempre é necessário construir mais
vias expressas, as pessoas sempre têm que morar cada vez
mais longe e, quanto mais distante residem, mais difícil é a
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produção de um transporte coletivo viável. Portanto, será
necessário recorrer ao automóvel, o que significa mais
congestionamento. Uma política em nível mais abrangente,
como por exemplo a do preço do combustível, causa esse
impacto. Isso depende muito de uma política macroeconômica.
Se há grande especulação imobiliária, as pessoas podem
sentir que o melhor investimento é comprar lotes. Produzem-
se, então, muitos loteamentos no pais. Essa política, com
seus efeitos indiretos, tem mais impacto do que as medidas
que os planejadores urbanos tentam tomar nas Prefeituras,
nas regiões metropolitanas.
Há, também, uma política social mais implícita, que é
conseqüência ou está ligada à política macroeconômica. Uma
das grandes reivindicações que havia na nossa sociedade era
a incorporação dos critérios sociais na política
macroeconômica. A presente política do Governo traduz um
diagnóstico que diz ter a política macroeconômica de
apresentar um fator básico, que é a estabilidade. Há uma
política social muito importante, que a população quis fosse
feita, que é a política de estabilização. A população se
cansou da hiperinflação que consumia os ativos, impedia a
poupança e redistribuía a renda negativamente. O Governo diz
que há aumento do consumo de cimento, pelas camadas
populares, e do consumo de alimentos. Tudo isso são fatores
importantes, mas, ao mesmo tempo, essa política pode ter
outros efeitos de caráter social, como, por exemplo, o
desemprego. São conseqüências que podem acontecer, e são
fatores que têm que ser considerados nesse nível
macroeconômico, ou seja, são elementos pertencentes ao que
chamamos de política implícita. O Governo insiste que na sua
política Implícita há benefícios sociais importantes. Há
razão nisso, mas temos, também, que olhar alguns lados dessa
política que certamente não são tão benéficos. Mas não há
Possibilidade de soluções mágicas, não há muitas maneiras
diferentes de combater a inflação, que a população
brasileira disse, muito claramente, nas eleições, não querer
mais.
Ao nível da Política explícita, temos toda a imensa ação

direta e consciente do chamado social: a ação na saúde, nos
programas educacionais, na assistência social, a visão da
previdência e do seguro-desemprego, etc. Há muitas coisas
que se pode fazer à margem da política maior, que chamei de
política social implícita.
E, nesse terreno, gostaria de fazer algumas observações de

caráter organizacional ou gerencial. O primeiro problema
para o qual eu chamaria a atenção é a centralização,
descentralização e devolução. Em um País como o nosso, de
organização federal, sempre vai existir esse problema de se
definir em que nível é melhor fazerem-se as coisas. No caso
norte-americano, existe esse problema. Há alguns critérios
que podemos consultar, para ver em que nível é melhor
exercer uma determinada função ou atividade, em que todos os
fatores importantes para a sua produção estejam presentes.
Se existe um problema de poluição num município, mas esta é
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provocada por outro municipio, obviamente, a solução não
pode ser no nível municipal, tem que ser por intermédio de
algum tipo de convênio, algum acordo supermunicipal, ás
vezes, no âmbito metropolitano ou regional. Então, há
problemas que, tecnicamente, se definem em âmbito maior do
que, por exemplo, no de um poder local, municipal. E há
outros que se definem em âmbito até menor, por exemplo, o
problema da merenda escolar, em que, muitas vezes, pode ter,
até, um papel-importante a escola. Quando Leonel Brizola era
Governador do Rio de Janeiro, há uns dez anos, pensou-se uma
solução para a merenda escolar, em que as próprias Dirtoras
tinham um papel muito ativo na gerência do projeto. Não
estou defendendo se isso estava certo ou errado; estou
fazendo um breve exame das escolas do Rio de Janeiro, porque
trabalhava na Secretaria do Planejamento Federal e vi como
aquilo funcionava. Quero chamar a atenção para o fato de
que, muitas vezes, a solução pode, até, nem ser a
municipalização. Pode ser, até, menor. Pode ser no nível da
escola. E, muitas vezes, um aspecto do problema pode, até,
solicitar uma definição maior: por exemplo, interessa muito
ao Pais que haja um bom desempenho escolar em geral, em toda
a Nação. Então, numa política de avaliação, sem base, que
ela possa ser feita nos outros níveis, possa ser feita,
também, pelo Governo Federal, porque ele tem que saber, tem
que sinalizar para a sociedade em que ponto estamos em
termos de educação, de aprendizado, o que está sendo dado
nas escolas, como estamos no contexto internacional, no
âmbito do MERCOSUL, em termos de serviço escolar. Na área
educacional, por exemplo, podem-se ter diferentes ângulos de
tratamento. Então, não podemos dizer que a educação é algo a
ser feito pelos rnunicipios. Depende do aspecto, do âmbito da
atividade. Muitas vezes, até, o âmbito pode ser menor.
Mencionei para os senhores, no começo, quando falava do
Banco Mundial, a solução que está sendo dada, por exemplo,
na Guatemala. em El Salvador, países que tive a oportunidade
de visitar, com uma equipe do Banco Mundial. Lá verifiquei -
e, até, ajudei na formulação das propostas - que tomaram a
função educacional no todo e a dividiram em vários aspectos:
gestão de pessoal, avaliação, compra de material, etc. E,
para cada uma dessas subatividades, verificou-se que o
âmbito ideal para fazê-la era diferente. Umas podiam ser
feitas no nível da própria escola; outras, segundo o modelo
salvadorenho, com a presença das famílias; outras, no nível
distrital; outras, no nível municipal; outras, no nível
provincial; e algumas dessas funções eram deixadas para o
Governo Federal
Sobre esse problema da centralização e descentralização,
temos o lado técnico da matéria, sobre o qual acabei de
falar; temos um lado valorativo, também, que nos recomenda
procurar, sempre que houver diferenças nas soluções, a
solução mais próxima do cidadão.
Finalmente, no âmbito político da matéria, todas as pessoas

que causam impacto com um determinado serviço devem ter voz,
dizer alguma coisa sobre ele. Isso significa que devem estar
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representadas as pessoas que são afetadas por aquilo. Deve,
por exemplo, haver democracia na instituição escolar? Sim,
desde Que se entenda corretamente o que é democracia. Na
instituição escolar, significa que o usuário do serviço, o
beneficiário, tem, também, que ter participação muito
grande. Democracia na escola não significa que somente as
pessoas que estão envolvidas no processo devem eleger o
Diretor. A sociedade, que é parte do processo educacional,
tem, também, que ter voz, e, ao eleger o Governador, escolhe
o Secretário da Educação, que vai ter influência no
processo. Ao mesmo tempo, ela pode ter uma participação mais
direta na gestão escolar. Nesse caso, então, estaremos
entendendo corretamente a democracia: uma organização que é
gerida internamente por normas chamadas democráticas. Mas,
ao não prestar contas á sociedade do que ela está fazendo,
deixa de ser democracia. Então, esse é um aspecto importante
na idéia de descentralização: devolver-se poder à sociedade,
com uma participação maior, para se saber em que nível isso
se deve dar.
No caso do social, há outras considerações que devemos
fazer, além do problema da centralização e descentralização.
Um ponto básico para o qual devemos chamar a atenção, um dos
aspectos que complica o social é, muitas vezes, a falta de
algo que o equipare ao que ocorre no mercado, que é a
competição. O social, muitas vezes, não é suscetível de
competição, pelo menos, nos moldes que as empresas podem
fazer. Mas temos visto, no nosso Pais, modelos alternativos
de prestação de serviços sociais. Acho que devemos
acompanhar isso com extremo interesse. Muitas vezes quebrar
o monopólio da prestação de um serviço é algo importante,
mesmo que isso não signifique, por exemplo, passar a
educação para o setor privado, para o setor empresarial.
Muitas vezes há modelos societários, comunitários que são
diferentes da prestação de serviço, pela própria burocracia
estatal.
O Prof. Luiz Aureliano e eu tivemos a oportunidade de
examinar, na área de Sobradinho, recentemente, um
experimento muito interessante que lá está acontecendo, um
centro espirita que gere uma escola pública. As professoras
são cedidas pelo Governo Federal, mas a gestão é feita de
uma maneira diferente. E há em tudo algo que a gente pode
perceber, até no nível da organização física da escola, que
marca uma diferença. E uma escola muito bem organizada, com
seus jardins bem plantados, um espirito quase que
missionário por parte das pessoas que ali trabalham. Então,
essa exploração alternativa da prestação acho que é algo
muito importante no caso da política social.
São essas as considerações Que gostaria de fazer em breves
pinceladas, porque sei que o problema é muito maior.
Levantei mais problemas do que soluções para eles, mas isso
fica para o debate dos senhores.

Palavras do Sr. Antônio Roberto Pires de Lima
O Sr. Presidente - Nesta oportunidade, passamos a palavra

ao Dr. Antônio Roberto Pires de Lima. Gerente do
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Departamento Jurídico da TELEN1IG, o nosso segundo expositor,
que disporá também de até 30 minutos.
O Sr. Antônio Roberto Pires de Lima - Sr. Presidente, Srs.
parlamentares, colegas da Mesa, senhoras e senhores, minha
amiga Maria Célia, antes de mais nada gostaria de agradecer
o honroso convite que me foi feito para participar dessa
iniciativa, que constitui uma regra desta Casa, o
p i one i ri smo.
Quando recebi o convite, me debrucei sobre o título que
seria enfocado no congresso, procurei encontrar uma maneira
de trazer alguma coisa que pudesse, no dia-a-dia, oferecer
uma contribuição de modo que, aqui em Minas Gerais,
pudéssemos evitar alguns desmandos que hoje ocupam as
páginas dos nossos jornais e que, ao meu ver, são
conseqüências de deformações conceituais, de desatenção a
alguns fundamentos institucionais, principalmente na órbita
da Constituição, e que levam a soluções que desestruturam a
administração pública. E preciso que se reconheça que a
organização administrativa no Brasil, hoje, se encontra
inteiramente inintelegivel . E muito em razão da desatenção
que se tem ao texto constitucional.
Em 1989, na UFMG, tivemos oportunidade de apresentar uma
dissertação que versava sobre o tema "Privatização como
Imperativo Constitucional"- A par das dúvidas de ordem
ideológica que surgiram em relação ao texto, mal-
compreendido porque na época não pretendia eu defender a
idéia da prívatização ou negá-la, mas, antes de mais nada,
levantar a necessidade de que as pessoas fossem esclarecidas
a respeito da questão tendo em vista a Constituição, para
que pudessem formar uma consciência a respeito do tema. Essa
questão ganhava um contorno meramente emocional e
ideológico, não no sentido da ideologia a ser traduzida
institucionalmente, mas no sentido de fazer política quando
a política maior já estava feita no próprio texto
constitucional. Então, o que se pretendia dizer é que o
texto constitucional determinava a chamada privatização,
principalmente em alguns setores. E isso a partir de alguns
conceitos básicos, como a diferença entre interesse público
e privado e a distinção do que seja interesse público e
privado, se se chegar á conclusão de que existe outra órbita
de distinção a ser feita, que, inegavelmente, é básica para
o avanço do termo em si. Ou seja, a distinção entre a
atividade do Estado, quer dizer, o serviço público, e a
atividade econômica
Não há que se confundir atividade econômica com serviço
público. Â atividade econômica é aquela a ser desenvolvida
pelo particular. Ela visa, necessariamente, á lucratividade,
enquanto o Estado visa a outra órbita de interesse, nucleada
na satisfação do interesse social. Do meu ponto de vista, o
Estado nem pode pretender lucrar. Ele é constituído de três
elementos: povo, território e governo soberano. Quando o
Estado busca a lucratividade, necessariamente buscará a
lucratividade sobre alguém. Ninguém lucra a não ser sobre
alguém. E quando o Estado lucra, lucrará sobre as pessoas.
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Portanto, estará lucrando sobre um dos elementos
conformadores da sua própria estrutura conceitual, lucrando
sobre si mesmo, o que me parece um absurdo ilógico.
A fonte ordinária de captação de recursos do Estado é o
tributo. E a idéia de tributo não é compatível com a idéia
de lucro. O tributo visa á expansão e à manutenção. Se não
for suficiente para manter e expandir, propõe-se um aumento.
Não se propõe alguma coisa que represente uma lucratividade.
Por que estou dizendo isso tudo? Porque nós, quando falamos
de política pública, falamos de política de concessão e
permissão. E o que ocorreu no Brasil é que o desconhecimento
desses fatores e o desconhecimento da ordem econômico-
financeira da nossa instituição levaram à proliferação de
instrumentos de ação de intervenção do Estado no domínio
econômico completamente despropositada, extemporânea, ou que
se tornou anacrónica, fazendo com que o modelo da
administração brasileira esteja inteiramente exaurido.
O art. 173 da Constituição faz menção a apenas alguns
casos: a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida em caso de segurança nacional ou
relevante interesse coletivo.
Vou abordar, para ficar mais à vontade, uma área em que
atuo, falando um pouco do sistema TELEBRAS. Comotodos
sabem, ele é constituído por uma economia mista. Será que se
tem idéia, do ponto de vista constitucional, do que é uma
economia mista ou uma empresa pública? Quando se usa a
expressão genérica empresa estatal, qual a referência que se
está fazendo? Pois bem, a TELEBRAS é uma empresa de economia
mista, porque foi criada por lei. A TELEMIG, subsidiária da
TELEBRAS, é uma empresa de economia mista? Segundo o Prof.
Hélio Roberto Grau, embora ela não tenha sido criada por
lei, uma das exigências do Decreto-Lei nQ 200, ela seria uma
empresa de economia mista de segundo grau, porque tem, como
se costuma brincar, rabo de leão e dente de leão e ruge como
um leão. Segundo o Prof. Hélio, a TELEMIG seria uma empresa
de economia mista, embora lhe faltasse esse fator formal,
que é a criação por lei.
São elas - empresa pública e empresa de economia mista -
facetas de intervenção do Estado no domínio econômico, como
foi a PETROBRAS? Sim. Em que ocasiões elas são possíveis?
Como são possíveis? E o monopólio? Todo dia os senhores vêem
os jornais e as pessoas se referirem à expressão monopólio,
aludindo a serviço público. Será que é possível falar em
monopólio no serviço público? O art. 177 da nossa
Constituição menciona as hipóteses de monopólio de maneira
exaustiva. Do meu ponto de vista, incorretamente, porque,
nesse aspecto, acho que a Constituição de 1967 é melhor,
quando, programática, mencionava as situações que podiam
determinar a presença ou a decretação legislativa do
monopólio: caso de segurança nacional e relevante interesse
coletivo. A nossa Constituição, quando erigiu as formas
possíveis de monopólio - e de maneira exaustiva -, perenizou
uma situação interventiva, que me parece episódica, ou que
deveria ser episódica, e que nos leva a alguns problemas. Um
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deles ocorre quando a União, através do Congresso,
desconstitui o monopólio do petróleo, e o Governo Federal, a
meu ver, sem nenhuma substância e se contrapondo ao próprio
texto constitucicnal, nos diz que a PETROBRAS vai continuar
a existir. Se a razão de existir da PETROBRAS estava
determinada pela existência do monopólio, desaparecido este,
parece-me ser impossível permanecer a PETROBRAS competindo
com o particular, porque a Constituição veda a hipótese de o
poder público concorrer com o particular nas hipóteses em
que existam particulares habilitados técnica e
economicamente, se estivermos defronte da chamada atividade
econômica. A atividade econômica é a esfera de atuação do
particular. Quanco se falar de uma atividade que não seja
serviço público, ou seja, em que o governante não tenha
manifestado a sua vontade de maneira a pinçar essa atividade
da ordem econômica e trazê-la para uma esfera
peculiarissima, da defesa do interesse público, estaremos
falando de atividade econômica. E no momento em que o
petróleo deixou de ser monopólio ou atividade econômica
monopolizada, passou à esfera de exploração possível do
particular e nada. mais do que isso.
Voltemos á idéia de intervenção do Estado no domínio
econômico, para que possamos fixar alguns conceitos; depois
do debate, talvez possamos esclarecer mais alguns pontos. E-lá
três possibilidades de intervenção do Estado no domínio
econômico. E a idéia de intervenção já leva à de
transitoriedade, de excepcionalidade. Então, teríamos a
forma mais extr€,mada de intervenção do Estado no domínio
econômico materializada no monopólio, caso em que, por
circunstâncias às quais já me referi - segurança nacional,
relevante interesse coletivo -, a vontade do governante
determina que essa atividade seja trazida á condução do
Estado, enquanto permanecerem as condições de fato, que,
tipificadas, determinaram a monopolização dessa atividade.
Parece-me que é essa a forma mais aguda de intervenção do
Estado no dominici econômico.
Em segundo plano, teríamos a chamada empresa pública.
Imaginemos que o Estado, desenvolvendo seu papel de fomento
e sempre determinado ao cumprimento da satisfação do
interesse coletivo, percebesse que dada atividade econômica,
no serviço público, precisasse ser fomentada e que não
existisse particular habilitado técnica e financeiramente
Para a exploração dessa atividade. O Estado cria uma empresa
pública com seu próprio capital e tenta estimular - e esse é
o seu papel - o surgimento de interessados oudo ponto de
vista técnico ou do ponto de vista financeiro. A medida que
surgirem pessoas técnica, econômica ou financeiramente
habilitadas à exploração dessa atividade, essa empresa
pública se transformaria na forma mais branda de
intervenção, que seria a economia mista, condensando a
presença de capital público e capital particular. O Estado,
à medida que o particular fosse ganhando condição técnica e
financeira, se retrairia até que desaparecesse a economia
mista e essa atividade se transformasse numa atividade
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económica explorada pelo particular, com o Estado cumprindo
seu papel de fomento.
Quando se perde a noção de que a empresa de economia mista
e a empresa pública são instrumentos de ação do Estado no
domínio econômico ou se perde a noção conceptiva do que seja
empresa pública ou empresa de economia mista, provavelmente
teremos dificuldade no momento de conceder serviços
públicos. A concessão de serviços públicos a empresas
públicas e de economia mista, quando existem particulares
habilitados à prestação desse serviço, tanto do ponto de
vista financeiro quanto do técnico, representará
necessariamente uma inconstitucionalidade. Não há como fugir
a esse dilema, penso eu. Quando a Constituição determina que
o serviço público seja concedido ou permitido através de
licitação, pode o Estado participar da licitação, nos dois
pólos da relação, como licitante e licitado? Para isso, ele
terá que montar uma empresa. Mas o que se fará com essa
empresa se ela participar do processo licitatorial e não
obtiver êxito?
Percebam que, mesmo quando se alude á expressão
"concedente" cada um de nós pensa necessariamente no
Estado. Se o Estado é concedente, concessionário não há de
ser. Até porque as palavras são signo e significado e, nesse
momento, signo de significado diferente. Se só existem
Estado e particular, e o Estado é o concedente,
concessionário não há de ser, a não ser nas hipóteses
excepcionais previstas no capitulo da Ordem Econômica e
Financeira.
Escolhi abordar esse tema justamente para chamar a atenção
para o fato de que os conceitos são fundamentais. A confusão
de palavras leva à confusão das coisas. Quando desconhecidos
os conceitos sobre os quais vamos trabalhar, se são
desvirtuados, se cada um tem uma concepção diferente a
respeito de cada um deles, sem estabelecer como base o texto
constitucional, evidentemente vamos trabalhar
aleatoriamente. Não vamos chegar a conclusão alguma. A
intuição do povo, como vem acontecendo, ou o fracasso das
iniciativas se perenizam sem a possibilidade de que se
descubra que ocorrem essas disfunções institucionais.
Isso não pode trazer bom resultado, O Estado é conseqüência

da inteligência do homem. Ele é criado pela inteligência do
homem, como Qualquer pessoa jurídica- Uma pessoa jurídica é
dotada de personalidade, que é um conjunto de valores éticos
e morais que fazem com que a ação de determinada pessoa seja
previsível. isso é personalidade. Quando uma pessoa começa a
agir de maneira diferente daqueles valores que integram a
sua personalidade, nós falamos que ela está com desvio de
personalidade. E necessário que ela vá ao analista ou
Psicólogo- Com a pessoa jurídica isso não pode acontecer.
Ocorre desvio de personalidade, mas ela não pode ir ao
terapeuta. A pessoa jurídica é produto da inteligência do
homem, e ela tem uma personalidade identificada e
materializada institucionalmente. Ela só pode agir conforme
a determinação dessa inteligência que a criou. E preciso que
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se tenha uma atenção redobrada, quando se vai trabalhar na
idéia de concessão de serviços. Não caiam no vicio de
estabelecer a discussão de que o Estado possa dar a
concessão a si mesmo, salvo na ausência de particulares
habilitados técnica e financeiramente. O que se pode
discutir é se ele deve concedê-la ou não. Se vale a pena
conceder a exploração do serviço ou não, ou se o Estado vai
prestar esse serviço ele próprio, com todas as conseqüências
dai derivadas. Mas, se há opção por se conceder, que se faça
isso mediante processo seletivo do qual participe o
particular. Espero ter, com rápidas pinceladas, dado inicio
à discussão, pelo menos relacionando questões que possam
interessar à Casa e aos Deputados que tratarão do assunto.

Palavras da Sra. Maria Sylvia Zanella Di Pietro
D Sr. Presidente - Neste momento passamos a palavra à Sra.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Professora Titular de
Direito Administrativo da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, que disporá de 30 minutos para
sua explanação.
A Sra. Maria Syivia Zanella Di Pietro - Inicialmente, eu
não poderia deixar de agradecer o convite feito para
participar deste evento e de cumprimentar a Assembléia
Legislativa por esta iniciativa, embora eu tenha ficado um
pouco preocupada com o tempo. Quando entraram em contato
comigo, por intermédio do Dr. Júlio César, me foi dito que
eu deveria falar sobre concessão de serviços públicos. Mas,
quando recebi o folheto, vi o titulo "Desafios na Regulação
de Políticas Púbflcas e na Prestação de Serviços pelo
Estado". O termo me pareceu envolver muito mais um aspecto
técnico, um aspecto político, propriamente dito, do que
aspectos jurídicos. Quando falamos em políticas públicas,
estamos falando em opções, em escolha de diretrizes que o
governo pretende adotar para cumprir os seus objetivos. Eu
diria até que mudei um pouco o que pretendia falar, para ver
se consigo me adaptar mais ao tema geral que foi proposto.
Uma das grandes lutas que vivemos no momento é o conflito
entre os técnicos, que buscam a eficiência, e, de outro
lado, os juristas, que querem a observância do principio da
legalidade. Essa é uma luta que não se verifica só no
Brasil. E uma luta que se verifica nos vários países que
estão nesse movimento de busca de novos rumos para o
cumprimento das políticas governamentais.
Temos várias alternativas para que a administração pública
possa prestar seus serviços. Historicamente, eu diria que a
concessão de serviço público foi a primeira forma de
descentralização de serviço público que surgiu. Surgiu muito
antes de se cogitar em empresa pública e sociedade de
economia mista, como um meio de o poder público prestar
serviços de grande porte sem precisar investir dinheiro
público em grande quantidade. E surgiu baseada,
especificamente, na idéia de que o serviço vai ser prestado
exclusivamente por conta e risco do concessionário. A
administração pública, originariamente, não , assumia nenhum
tipo de risco em relação ao empreendimento. A medida que foi



160

evoluindo a concessão e que começaram a surgir determinados
empecilhos e dificuldades para o concessionário, buscou-se
uma outra forma de prestação de serviço público, que é
justamente por meio das autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista. Essas duas
modalidades são bem distintas. No caso da concessão, da
permissão - e aqui, no Brasil, fala-se também em autorização
de serviço público -, temos a chamada descentralização por
colaboração, que é um tema que está muito em moda. A todo
momento se fala em parceria como se fosse uma coisa nova, e,
na realidade, é um instituto muito antigo, talvez um dos
mais antigos do Direito Administrativo. Quando falamos em
descentralização por colaboração, estamos dizendo que a
administração pública, o poder público conserva a
titularidade do serviço e vai transferir para o particular
apenas a execução, por meio de contrato ou de ato
unilateral, que seria a concessão ou a permissão. Há duas
grandes vantagens nessa forma de descentralização. Uma é que
o dinheiro vai ser posto pelo particular, e não pelo poder
público. A outra é que o poder público mantém plena
disponibilidade sobre o serviço. Quando ele não quiser mais
aquela forma de prestação de serviço, ele retoma, ele pura e
simplesmente rescinde o contrato pelo instituto da
encampação. Quando temos a outra forma de descentralização,
por meio de autarquias, empresas e sociedades de economia
mista, o poder público, pormeio de lei, cria essa entidade
e transfere a ela não só a execução do serviço, mas a
própria titularidade do serviço, pelo qual essa entidade
será a responsável. E o poder público apenas vai exercer um
poder de controle, um poder de tutela. Historicamente,
primeiro apareceu a concessão, depois apareceram as
empresas. Num terceiro avanço da evolução, houve quase uma
fusão das duas formas de descentralização no momento em que
o poder público passou a dar a concessão de serviço público
a empresas estatais, o que o Prof. Antônio tachou de
inconstitucional. Realmente, ao invés de se dar a concessão
a empresa privada, passou-se a dar a concessão a empresa
estatal. Isso criou uma situação meio curiosa. Sempre cito o
caso da Companhia' Municipal de Transportes Coletivos -CMTC-
em São Paulo, que foi criada, por lei, como sociedade de
economia mista, e, ao mesmo tempo, a lei previu que o
município celebraria, com uma empresa que é sua, um contrato
de concessão. A CMTC é uma típica concessionária de serviço
público, mas combina as duas formas de descentralização: a
sociedade de economia mista e uma concessionária de serviço
público. Sempre imaginei o que aconteceria no dia em que o
poder público quisesse retomar essa concessão. A CMTC iria
perder o objeto, e, na realidade, foi o que aconteceu. Hoje
ela é apenas uma intermediária entre o poder público e as
empresas concessionárias.
Mas avançamos mais um pouco e voltamos agora à forma antiga
de concessão, que é a concessão dada a empresas privadas.
Isso veio nesse movimento de privatização, embora o termo
privatização costume ser usado num sentido mais restrito. A
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privatização, em vários paises, está sendo disciplinada pelo
direito positivo como sendo apenas a venda de ações de uma
empresa estatal para o setor privado. E isso que está
disciplinado no direito positivo brasileiro como
privatização.
o termo privatização é um vocábulo amplo, abrange várias

modalidades. Diria que abrange todos os instrumentos de que
o Estado se utiliza para diminuir o seu tamanho. Se formos
pensar na evolução do Estado, partindo do Estado liberal,
que atuava pouco, para o Estado social, que atua muito,
temos aquilo que chamamos de Estado subsidiário, ou pelo
menos se tenta chegar a ele. E um tipo de Estado que quer
deixar de ser prestador de serviços para fomentar a
iniciativa privada de várias formas. Ele se associa ao
particular com esse propósito. Digo que a concessão veio,
dentro desse movimento de privatização, como uma das formas
de passar para a iniciativa privada algumas atividades que
hoje são prestadas pelo serviço público. E mesmo quando
falamos em privatização, como venda de ações de empresas
estatais para o setor privado, na realidade, estamos
buscando a forma original de concessão. No momento em que
vendemos a ação da empresa estatal, a concessionária deixa
de ser uma empresa estatal e , volta a ser uma empresa
privada, pelo menos, no papel. E esse o objetivo.
Além da concessão, temos outras formas de privatização,
como a desregulamentaçâo, que seria a diminuição da
intervenção do Estado no dominio econômico, na quebra dos
monopólios, etc. Temos ainda aquilo que se chama de
contratos com terceiros, abrangendo, entre outros tipos de
institutos, a tão falada terceirização.
Inicialmente, gostaria de fazer uma breve referência a uma

confusão que se faz, na prática, entre a terceirização e a
concessão de serviço público. Terceirização é uma coisa que
a administração pública faz há muito tempo. Ela está apenas
contratando unia empresa privada, não para transferir a ela a
gestão de um serviço público, mas a execução de uma
atividade- meio. Pode ser uma prestação de serviço, pode ser
a execução de uma obra, etc. Mas pode ser também o
fornecimento de mão-de-obra. O objetivo da terceirização
sempre é uma atividade-meio. E a empresa que vai ser
contratada vai atuar segundo seus métodos próprios e de
acordo com o direito privado. Ela não recebe nenhuma
delegação de prerrogativa pública para prestar aquela
atividade. A administração pode terceirizar, por exemplo, o
serviço de limpeza, de vigilância, de contabilidade. Então,
determinadas atividades materiais e acessórias podem ser
objeto de terceirização.
Na concessão de serviço público, existe muito mais do que
isso: é o próprio serviço público, é a gestão de uma
atividade do poder público que vai ser transferida a um
particular. Essa distinção é importante, porque, na
concessão, o poder público transfere ao concessionário uma
série de prerrogativas públicas. E o concessionário, embora
vá atuar como urna empresa privada, está sujeito a uma série
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de restrições postas pelo próprio contrato de concessão.
Então, existe, na concessão, um duplo aspecto. De um lado, a
concessão tem que ser vista como uma forma de prestação de
serviço público. Por isso, todo contrato de concessão tem um
aspecto regulamentar. A própria lei que autoriza o poder
público a fazer uma concessão estabelece determinadas normas
que necessariamente têm que ser observadas pelo
concessionário. E exatamente por causa desse aspecto
regulamentar é que o poder público tem a possibilidade de
fixar as cláusulas, o contrato, de alterar unilateralmente
as cláusulas do contrato, de fiscalizar a execução do
serviço, de aplicar penalidades e de fazer a intervenção. O
poder público tem que fiscalizar o concessionário, para
garantir que ele faça o serviço de forma adequada. E uma
fiscalização que abrange o aspecto material, técnico,
financeiro, enfim, uma fiscalização muito ampla. De outro
lado, ele tem que ser visto como um contrato celebrado por
uma empresa privada, cujo objetivo é essencialmente o lucro.
O objetivo da administração, na concessão, é a prestação do
serviço público de maneira eficiente, e não, o lucro. O
objetivo do particular é essencialmente o lucro. Justamente
por causa desse aspecto contratual é que se tem que
assegurar, no contrato, o equilíbrio econômico-financeiro
para o particular. E interessante, porque a concessão do
serviço público hoje está disciplinada pela Lei nQ 8.987,
que em seu art. 2Q a define como um tipo de contrato em que
o concessionário atua por sua conta e risco. Isso faz parte
do conceito legal e do conceito de concessão desde a sua
forma originária. Como conciliaríamos essa idéia de que o
concessionário vai atuar, por sua conta e risco, e a idéia
de que ele faz jus ao equilíbrio econômico e financeiro?
Aparentemente, são duas coisas que podem estar em
contradição. Quando digo que ele tem direito ao equilíbrio
econômico e financeiro, estou dizendo que, em princípio, tem
direito, durante toda a execução do contrato, àquela relação
entre encargo e remuneração. Ela deve ser mantida. Mas,
quando estou falando que ele vai atuar por sua conta e
risco, estamos admitindo que ele vai poder ter mais ou menos
lucro. O poder público não tem necessariamente, dentro dessa
idéia de equilíbrio econômico e financeiro, de assegurar que
o concessionário, durante todo o tempo da execução do
contrato, vá obter lucro. O poder público tem de assegurar
que a tarifa seja razoável.
Hoje a lei permite que, além da tarifa, sejam previstas
outras formas de remuneração e fontes alternativas. Mas,
necessariamente, entendo que o poder público não tem de
assegurar o mesmo nível de lucro estabelecido no momento da
celebração do contrato. O que o poder público tem de
assegurar é a revisão da tarifa e das fontes alternativas,
de acordo com aqueles esquemas previstos no próprio contrato
de reajuste, de revisão periódica, de acordo com os
critérios previamente estabelecidos, e assegurar, também, a
revisão das cláusulas financeiras quando ocorra qualquer
circunstância excepcional, não prevista no momento da



celebração do contrato, que cause um desequilibrio econômico
muito grande. E a aplicação da velha teoria da imprevisão.
Fora disso, o concessionário vai executar o serviço por sua
conta e risco.
Será que a concessão de serviço público atende a todas as
necessidades da administração pública como forma de parceria
com o particular? Vejam bem, o art. 175 da Constituição diz
que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre atravésde
licitação, a prestação de serviços públicos. Não dá a
impressão de que a concessão de serviço público possa ser
utilizada em qualquer tipo de atividade que a administração
pública queira realizar. Mas, na realidade, não é isso que
ocorre, porque a concessão de serviço público só é possível
quando for um tipo de atividade passível de exploração
comercial, que permita algum tipo de remuneração pelo
concessionário. E próprio do conceito de concessão que o
concessionário seja remunerado por meio de tarifas, que é a
forma principal de remuneração, ou outras fontes de receitas
alternativas. Se o poder público vai transferir para o
particular um determinado serviço, mas é ele próprio que irá
remunerar, isso descaracteriza a concessão. Nós cairíamos
num contrato de prestação de serviços. Todo aquele serviço,
aquela parte que a Constituição chama de serviços sociais,
tais como saúde, educação, assistência social, seguridade,
cultura, não se oresta a esse tipo de contrato, contrato de
concessão de serviço público.
Que tipo de parceria o poder público pode fazer quando se
trata desses serviços gratuitos? Na realidade, o que
acontece na prática, o que temos visto na prática, são os
convênios, muito freqüentes entre a administração pública e
as entidades privadas. Neste ponto, gostaria de chamar a
atenção para uma situação que está surgindo com certa
freqüência e que, para quem pertence á área jurídica, é um
pouco preocupante, por ser uma situação que se encontra na
fronteira entre a legalidade e a ilegalidade, que vem se
prolongando, vem acontecendo e, na luta entre o legal e o
eficiente, acaba-se fechando, um pouco, os olhos para a lei.
E é essa a situação que existe na administração pública, um
tipo de relação que normalmente se faz por meio de convénios
com determinadas entidades paralelas, que vão se
multiplicando e que são fundações ou cooperativas ou
associações.
Algumas dessas entidades até funcionam de forma licita, têm
uma existência real . Não podemos conceber uma fundação que
não tenha um patrimônio próprio para executar aquela
atividade a que ela se propôs. Temos várias fundações que,
ás vezes, funcionam dentro da repartição pública, as quais
são chamadas de fundações privadas e têm um patrimônio
próprio insuficiente para atingir os seus fins. Essa é uma
maneira que a administração pública encontra de fugir ao
regime jurídico de direito público. Infelizmente, o regime
jurídico imposto à administração pública, hoje, é
excessivamente rigido. Ninguém quer fazer concurso para
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admissão de pessoal. Ninguém gosta de fazer licitação, por
se tratar de um procedimento muito demorado e nem sempre
vantajoso para a administração pública. Ninguém gosta dos
controles formalistas do Tribunal de Contas e outros
previstos na legislação. Então, o que a administração
pública faz? Inventa um determinado tipo de entidade que
funciona, às vezes, dentro da repartição pública, age como
se fosse, ela própria, pessoa jurídica de direito privado,
mas que tem uma existência apenas aparente. Se se for
pesquisar a fundo, essa entidade não teria condições de
subsistir. Ela vive em função desses convênios com a
administração pública.
Temos, na esfera federal, aquelas fundações que funcionam

junto às universidades federais. No Estado de São Paulo,
temos as fundações que funcionam junto á Universidade de São
Paulo. Só junto á USP, temos 24 fundações desse tipo. A
maior parte não tem patrimônio próprio, não dispõe de sede
própria. Há uma confusão, pois, o pessoal que trabalha no
órgão público é o mesmo que presta serviços á fundação. O
Tribunal de Contas já disse que isso é absolutamente ilegal,
mas essas entidades continuam a existir.
Uma outra situação acaba de ser criada, em São Paulo, por

Maluf, para o funcionamento do Plano de Assistência à Saúde
por meio de cooperativas. A própria Constituição prevê, no
capítulo da ordem econômica, a formação dessas cooperativas.
E necessário, para que isso seja válido, que sejam
cooperativas que tenham forma jurídica, forma legal, e que,
realmente, tenham condições de funcionar por conta própria
Acredito que esse modelo de cooperativa que foi criado em
São Paulo foi inspirado no modelo argentino, com a diferença
de que, na Argentina, existe uma lei que disciplina essas
cooperativas prestadoras de serviços públicos e que define
os ramos de atividade que elas podem desenvolver. E essas
atividades são sempre remuneradas pelo particular. E quase
como se fosse uma concessão de serviço público prestada por
cooperativas, em que têm preferência os antigos empregados,
por exemplo, de energia elétrica, de gás, então eles têm
preferência na formação dessas cooperativas. Em São Paulo
foi constituida cooperativa para a execução do PÁS,
praticamente imposta aos médicos da Prefeitura. Fez-se um
convênio entre a cooperativa e o municipio e é o município
que paga para a cooperativa. A cooperativa administra um
hospital público, com todos os equipamentos públicos. Ela
não tem nada, porque médico da Prefeitura não tem condição
de montar um hospital e de comprar os equipamentos. Então. a
Prefeitura deu um hospital, inteiro, com todos os
equipamentos, com todos os bens públicos, para ser
administrado por uma cooperativa formada por médicos. E paga
uma importância para a cooperativa, na base de R$10,00 por
cada pessoa nela inscrita. Se vai dar certo tecnicamente -
do ponto de vista da eficiência - só o tempo vai dizer. Se é
legal, eu diria que não é. Diria até que é inconstitucional,
porque a Constituição só permite que o particular participe
do SUS, em caráter complementar. E ai não é caráter
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complementar. É como se fazer uma concessão do serviço
público, só que, ao invés de o serviço ser pago pelo
usuário, é pago pela própria administração pública. E um
misto de contrato e de prestação de serviço, um misto de
convênio e de concessão de serviço público- Pelo menos, se
não é legal, temos que torcer para que dê certo, já que o
problema na área da saúde tende a se agravar e não se
encontram soluções mais adequadas.
Como o meu tempo está se esgotando, vou deixar o assunto em
aberto, para ser discutido no momento dos debates. Muito
obrigada. -

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência, nesta momento, passa a palavra ao Deputado
Arnaldo Penna, que coordenará os debates.

Esclarecimentos sobre os Debates
o Sr. Coordenador (Deputado Arnaldo Penna) - Sr.
Presidente, participantes, esta Coordenação informa ao
Plenário que a partir deste momento poderão ser formuladas
perguntas aos exoositores, por escrito ou oralmente, estas
através dos microfones existentes no Plenário. Solicita-se
que o participante se identifique e que as Questões sejam
objetivas e sucintas, dispensando-se as formalidades das
saudações pessoais. Cada inscrito, para questionamento oral,
disporá de até 3 minutos, para a sua intervenção, devendo se
limitar a uma questão, expressamente dirigida a um dos
expositores, resguardando-se o direito de inscrever-se
novamente. Por final, informo que será fornecido certificado
aos participantes que comparecerem a 75% dos trabalhos.
Solicita-se, pois, que, junto à recepção, se faça o registro
de presença.

Debates
O Sr. Coordenador - Já estão sobre a mesa alguns
questionamentos. O Deputado Marco Régis pergunta ao Prof.
Otávio Cintra: O senhor acha que se justifica o
endividamento público atual dos pequenos municípios mineiros
- 'virgens' de dividas -, através do Projeto SOMMA - 50% do
BIRD, 25% do Estado de Minas Gerais, 25% do município; com
juros variáveis ditados por Washington, mais correção da
inflação; prazo de até 15 anos; carência de 1 a 3 anos -
feito por Prefeitos em final de mandato, para infra-
estrutura urbana, sendo que as prioridades municipais têm
sido questionáveis: até embelezamento de praças e vias
públicas? E essa a questão.
O Sr. Antônio Otávio Cintra - Não conheço os detalhes do
Programa SOMMA. Como expliquei no decorrer da palestra,
passei um período bastante longo fora do Pais, e o que eu
diria é o seguinte: quando as autoridades, de qualquer
nível, vão fazer um determinado programa, sua ação deve
corresponder ao que prometeram ao eleitorado, já que são
autoridades eleitas. O eleitorado deve, inclusive, opinar
sobre isso no processo eleitoral, no caso de uma nova
eleição, e dizer se aprova ou não o que foi feito.
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A minha formulação seria de caráter mais genérico, isto é,
não conheço o programa, não conheço o que os Prefeitos estão
fazendo, estou sendo informado pela pergunta do Deputado.
No tocante aos agentes financeiros internacionais, os

Bancos Mundial e Interamericano, particularmente, que são os
que conhecemos melhor e que mais atuam no País, eu acho que,
para qualquer nível de governo, deve haver um cuidado muito
maior, para se saber se vale a pena pegar um financiamento e
quais serão os compromissos que os municípios, os Estados ou
o Governo Federal estarão assumindo. Tendo examinado uma
série de textos desses Bancos, acho que, no caso da política
social, deve haver muita cautela ao tomar esse tipo de
financiamento. Eles podem fazer sentido para a infra-
estrutura, para os projetos de gestão mais simples, que não
exijam demasiado esforço gerencial. No tocante ao social,
como lembrei, às vezes o próprio diagnóstico é tão complexo
e há tanta disputa política sobre o que é um problema nessa
área que esses financiamentos acabam sendo
contraproducentes, também tendo em vista a tendência de que
sua gestão seja mais difícil. Estou falando em tese. Não
estou me referindo em particular ao projeto, mesmo porque
não o conheço e não fiz uma avaliação a respeito. Assim,
preferiria ater-me a esse nível geral. Os senhores, que
conhecem a realidade, podem ver se aquela formulação se
aplica ou não aos casos concretos.
O Sr. Coordenador - Questionamento para o Dr. Antônio
Roberto Pires de Lima, de José Augusto Ribeiro, da
Assembléia Legislativa: "O senhor é contra ou a favor da
privatização de empresas lucrativas como a CEMIG e a Vale do
Rio Doce? Por quê?
O Sr. Antônio Roberto Pires de Lima - A questão não me

parece ser se a empresa é lucrativa ou não. O que eu tentei
enfocar foi que não tem sentido uma situação excepcional,
que levou a se criar um instrumento de ação do poder
público, que representou intervenção na ordem econômica,
adquirir foros de perenidade. A CEMIG, como empresa de
economia mista, foi criada, ou deve ter sido criada, dentro
de um panorama especifico, ou seja, no quadro da
inexistência de capital suficiente e de empreendimento
destinado a fornecer energia elétrica para Minas Gerais. De
outro lado, não haveria particular com aptidão ou capacidade
técnica para essa finalidade, se o Estado optasse por dar,
em concessão, a exploração do serviço. Não haveria ninguém
capaz de fazer, se o Estado não fizesse. Quanto a ser a
empresa lucrativa ou não, essa questão não importa, pelo
menos do ponto de vista do texto constitucional. Agora
surgiram particulares habilitados, técnica e
financeiramente, à exploração do serviço Desde que a opção
do Estado seja a de continuar se utilizando do instrumento
da concessão, evidentemente, o particular deverá ocupar o
lugar do capital do Estado. Ai, o Estado terá cumprido o
papel que lhe foi destinado, ou seja, não o de empreendedor,
mas o de estimulador do empreendimento particular nessa
área.
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Penso que devemos focalizar bem a questão- Para ser bem
claro, quando o Estado, através do seu capital, em
determinado empreendimento, obtém o resultado econômico,
para mim, isso se constitui em tributo indireto. E sinal de
que, se essa atividade estivesse sendo realizada diretamente
por ele, poderia ser mais barata, uma vez que ele estaria se
remunerando por taxas. E a Idéia de taxa é apenas de
manutenção e expansão, como disse. Assim, essa
pseudolucratividade transforma-se em tributo indireto.
O Sr. Coordenador - Pergunta para o Dr. Antônio Otávio
Cintra, de Maria beatriz Lima Vieira, da Assessoria Especial
de Fiscalização e Controle da Câmara Legislativa do Distrito
Federal: O senhor aborda com propriedade a problemática dos
diagnósticos sociais, modelos, instrumentos e outros,
notadamente aqueles originados de organizações
internacionais. Tendo em vista as diferentes realidades e
conjunturas regionais brasileiras e considerando a
importância de se investir na qualificação profissional de
avaliadores de políticas governamentais, quais são, na sua
opinião, as carências e dificuldades das ações de
acompanhamento e avaliação das políticas públicas pelos
Poderes Legislativos, nos diferentes níveis de atuação'?'.
O Sr. Antônio Otávio Cintra - Essa pergunta é interessante
porque nos leva a um problema de sistema de governo. Há uma
certa crença de que no regime parlamentarista é que teríamos
que reforçar o parlamento com grandes assessorias, com a
mobilização de maiores talentos. Mas isso não é verdade.
Olhemos, por exemplo, para uma das matrizes do
parlamentarismo, que é a Inglaterra: seu parlamento não tem
assessoria. Por quê? Porque parlamentarismo, na visão
inglesa, é fusão de Poderes. Então, á disposição do
parlamento estão as assessorias da administração pública,
dos órgãos do Executivo. Isso porque o parlamento é que
comanda a máquina. Os ministros ingleses são Deputados do
partido que tem a maioria. Então, o parlamento não precisa
ter seu corpo próprio de assessores. Isso não existe, na
Inglaterra. Nos outros países, há algumas modificações, mas,
em geral, nos países parlamentaristas, o parlamento não
precisa de assessoria, porque usa a mesma do Executivo, uma
vez que há a fusão dos dois poderes.
No caso do Presidencialismo, que foi a opção brasileira,

acho que em todos os níveis o Legislativo precisa, ao
contrário, de uma boa assessoria, de forte acompanhamento.
Esse é, exatamente, um dos pontos que deve ficar claro.
Qual pais tem modelares assessorias no Legislativo? Os
Estados Unidos, que são a matriz do regime presidencialista.
Os Estados Unidos são o modelo desse regime, visto que foram
o primeiro país presidencialista e, portanto, provêm seus
Legislativos de numerosas assessorias muito bem equipadas e
preparadas. Há várias tarefas importantes em um regime de
separação de Poderes, como é o Presidencialismo, que devem
funcionar dessa maneira. O Executivo é um Poder e o
Legislativo é outro, cada um com sua função especifica e com
competências diferentes. E. obviamente, para desempenhar bem
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a sua função, o Legislativo necessita de recursos humanos,
pessoas que possam fazer estudos, comparar situações,
preparar as bases dos projetos, examinar a execução
orçamentária, aprovar a lei orçamentária, etc. Isso, nos
Estados Unidos, é levado muito a sério. O Legislativo
brasileiro está aprendendo isso agora também. Já temos visto
uma notável melhoria nessa área. A própria Câmara Federal
fez um concurso importante, há quatro ou cinco anos, em que
procurou melhorar a sua assessoria. O Senado está com uma
assessoria realmente bastante bem equipada, inclusive ligada
à INTERNET. Esse é um ponto fundamental, O Legislativode um
regime presidencialista tem que ser, tecnicamente, bem
equipado.
O Sr. Coordenador - Essa pergunta é dirigida à Sra. Maria
Sylvia e vem do Sr. Oscar Sebastião Leão, da Câmara
Legislativa do Distrito Federal: "Além das cooperativas,
estão proliferando, também, as associações de profissionais,
como forma de atender á execução de determinados serviços
públicos. No Distrito Federal, por exemplo, uma associação
de catadores de papel ajuda na seleção do lixo. O que V. Se.
acha disso?"
A Sra. Maria Sylvia Zanelia Di Pietro - Acho que tudo é
válido, pois, evidentemente, qualquer coisa que venha a
contribuir para melhorar a eficiência da administração
pública só pode ser boa. Apenas considero que, muitas vezes,
o que vem ocorrendo, na prática, é o atropelamento do
direito positivo. Temos o princípio da legalidade segundo o
qual a administração só pode fazer o que a lei permite. E
está havendo quase que uma inversão: o legislador tem que
correr para tentar disciplinar o que já está sendo feito na
prática. Isso está acontecendo aqui no Brasil,
principalmente. Quanto ás fundações e às cooperativas,
considero-as interessantes. Algumas dessas fundações, por
exemplo, cresceram e, hoje, desempenham um papel importante,
como é o caso da FIPE, em São Paulo. Ela começou dessa
maneira, cresceu e, hoje, pode-se dizer que tem vida
própria. Porém, é preciso disciplinar, legalmente, esse tipo
de situação, para evitar que essas entidades atuem como se
fossem uma simulação da administração, agindo à margem da
lei, praticamente.
O Sr. Coordenador - A próxima pergunta é dirigida ao Sr.
Antônio Otávio Cintra, formulada pelo Sr. Antônio Augusto
Salles e Salles, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
"Tendo abordado o financiamento de projetos sociais por
entidades internacionais, enfatizando-se o exame de sua
conveniência, indago se há critérios e limites para o
endividamento interno. Qual será o ônus para as gerações
futuras?"
O Sr. Antônio Otávio Cintra - Eu voltaria a insistir
naquele ponto. Aliás, não conheço os limites para o
endividamento. Essa não é a minha especialidade. Porém,
quando se trata de política social, a minha posição é a de
que se deve caminhar com muita cautela ao fazer política
social mediante o endividamento frente a esse tipo de
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organização. Esse é um ponto pouco discutido, no Brasil. Há
dois ou três anos, na revista "Veja", nas páginas amarelas,
li a entrevista de uma professora que apresentou uma tese
sobre a atuação do banco Mundial. Ela fez um trabalho muito
intenso, estudando os projetos. Esteve no Banco Central
durante alguns meses, investigando os dados e chegou á
conclusão de que era algo bastante negativo. A minha visão é
a seguinte: se tais empréstimos são tomados para serem
aplicados em uma área na qual o pais é competente, esses
financiamentos podem se justificar, pois os projetos podem
ser executados. Basta olhar a carteira dos projetos e
avaliar os seus resultados. Em geral, isso pode acontecer na
área de infra-estrutura e nas atividades mais diretamente
produtivas. Mas, quando se trata da área social, acho que
essa é uma obrigação do pais. Não se deve, em primeira
instância, fazer política social por endividamento,
sobretudo, diante dessas organizações que são muito fortes,
com suporte técnico muito forte, e que têm as suas
preferências, as suas prioridades organizacionais. Lembrei,
aqui, o problema dos gerentes dessas organizações - o " test
manager" -, que têm de ser promovidos e crescer dentro
delas. Como se é promovido em um Banco como o Banco Mundial?
A pessoa chega a um pais, consegue, à força, que um projeto
seja levado até a fase das assinaturas e, nesse momento,
aquilo é abandonado. Essa pessoa é promovida, sobe de nível,
e aquele projeto é deixado à sua sorte e, em geral, funciona
muito mal. O novo Presidente do Banco Mundial fez um intenso
estudo para avaliar o que estava acontecendo lá. Chamou,
inclusive, alguns países, fazendo painéis demonstrativos com
eles. Tive a oportunidade de ler esse material e constatei
que, realmente, há um questionamento, com relação a todo o
mundo, desses investimentos do Banco Mundial na área social.
Portanto, acho que este Pais, assim como já desenvolveu
grande capacidade em outras áreas, tem que se desenvolver na
área social também. Diria que, preferencialmente, deve-se
fazer a política social com os próprios recursos do Pais,
como foi feito, Mstoricamente, em toda parte. Essas figuras
- Banco Mundial, Banco Interamericano - apareceram
recentemente e resolveram entrar, por uma série de pressões
e criticas, na área social. Porém, compete ao Pais, ao
Estado e ao município ter seus critérios para avaliar se
vale ou não a pena pegar esses empréstimos. Devemos
questionar se temos um diagnóstico claro do problema ou se
estamos aceitando o diagnóstico do Banco Mundial ou do Banco
Interamericano. O que eles estão dizendo que funciona,
funciona mesmo? Daqui a cinco anos, veremos o Banco Mundial
fazendo uma avaliação e dizendo que não era assim que
esperava, que a teoria pedagógica utilizada não estava muito
correta e que, portanto, há a necessidade de mudança, etc.
Sendo assim, se não acompanharmos essas agências
internacionais, veremos que tudo é modismo. Em um momento,
vem um pessoal falando que se deve seguir a teoria do setor
informal; em outro momento, dizem que se deve seguir a
teoria construtivista; depois, que se deve seguir a
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administração escolar de tal forma. Temos que saber o que
queremos, sobretudo, na área social, que é muito complicada,
pois o diagnóstico é difícil.
O Sr. Coordenador - O questionamento se dirige à Profa.

Maria Sylvia, formulado pela Dra. Advane de Souza Moreira,
da Consultoria da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
"Pode-se afirmar que a Constituição Federal impôs o regime
jurídico de direito público a todas as fundações instituídas
e mantidas pelo poder público? Ainda há espaço para as
fundações governamentais de direito privado?".
A Sra. Maria Sylvia Zanelia Di Pletro - Tenho defendido, em
todas as oportunidades, que a Constituição aceitou duas
modalidades de fundações.
Existem as fundações públicas, Que teriam regime jurídico
idêntico ao das autarquias, e as fundações de direito
privado. À própria terminologia da Constituição conduz a
isso, porque às vezes fala em fundações públicas e às vezes
fala em fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
E até houve uma certa coerência do legislador constituinte,
porque, quando ele fala do regime jurídico único e da
estabilidade, ele usa a expressão "fundações públicas" de
uma forma coerente. Se está dando regime jurídico único e
estabilidade para quem é servidor da administração direta e
das autarquias, ele é coerente quando dá também para as
fundações de direito público. Mas, em determinadas
situações, ele usa essa terminologia mais ampla de fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, que abrange todas
elas, sejam do regime jurídico público ou do regime jurídico
privado. Não sei se essa pergunta tem alguma coisa a ver com
o que eu falei sobre as fundações. Das fundações que eu
mencionei, algumas funcionam em situação de legalidade
duvidosa. Elas não são instituídas pelo poder público e sim
pelo particular, com dinheiro do particular. E a idéia é que
elas fujam mesmo do regime jurídico da administração, seja
de direito público ou privado. Elas são úteis exatamente
porque permitem uma atuação, como se fossem uma entidade
privada, sem nenhum tipo de amarra imposta pela
administração pública.
Um erro da Constituição foi ter igualado o regime jurídico
de todas as entidades da administração indireta. A
Constituição tratou, quase de forma idêntica, as autarquias
e as empresas estatais. Essa é uma das causas do insucesso
dessas entidades. Imaginar que o Estado vai descentralizar
para criar uma entidade que funcione como empresa de direito
privado, justamente porque isso é mais adequado para o
desempenho de determinadas atividades, não tem sentido. Dar
a elas um tratamento idêntico ao da administração direta,
principalmente em termos de licitação e de controle, não
funciona Elas têm que ter uma forma mais flexível, até para
evitar uma busca maior de caminhos paralelos,
O Sr., Coordenador - Pergunta dirigida ao Prof. Antônio

Otávio Cintra, de Walter Júnior, da COPASA-MG: "Qual é a sua
avaliação sobre a atual política federal para a educação
elementar?".
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o Sr. Antônio Otávio Cintra - Os senhores ouviram, várias
vezes, eu falar que estou de volta há muito pouco tempo.
Embora tenha grande interesse pela matéria e já tenha
trabalhado no Ministério da Educação, não a tenho
acompanhado em detalhes, mas acho que as prioridades que o
Ministério da Educação está definindo são bastante corretas.
Está havendo uma ênfase na educação básica. A emenda à
Constituição recentemente aprovada versa exatamente sobre
isso. De um modo geral, todo esse esforço e o papel do MEC
como instituição preocupada com a avaliação do desempenho do
sistema educacional têm sido de muita relevância. A
avaliação provê ao Governo um mecanismo semelhante ao da
competição no mercado, porque, à medida que a sociedade
consumidora é informada sobre como o imposto está sendo
usado na educação pública, acho que as entidades
educacionais vão ser obrigadas a ter um melhor desempenho.
Acho que a ênfase que as autoridades estão dando ao problema
da avaliação, inclusive da própria educação, é da maior
relevância e atualidade.
O Sr. Coordenador - Pergunta da Sra. Lúcia Lopes Pinheiro
Rocha, da Fundação João Pinheiro, dirigida aos três
conferencistas: "O Sr. Antônio Otávio defende a privatização
das escolas; o Sr. Antônio Roberto defende a privatização da
TELEMIG; a Profa. Sylvia defende a privatização da saúde.
Pergunto aos três: não estaríamos dando muita ênfase ao
modismo? E o neo-liberalismo a política do futuro?.
A Profa. Sylvia Zaneila Di Pietro - Eu não defendo a
privatização da saúde. Se passei essa impressão, é porque
não fui suficientemente clara. Temos que procurar um pouco
mais de eficiência. O poder público não está dando conta de
desempenhar tudo a contento. E válido procurar formas de
parceria com o setor privado, desde que isso seja feito
conforme o regime jurídico constitucional. Acho até que
realcei que uma das ilegalidades que vejo na cooperativa é
exatamente o fato de estar sendo feita em desacordo com a
Constituição- Essa transferência de serviços do Estado para
o setor privado tem que ser feita de forma muito lenta Não
podemos, da noite para o dia, deixar tudo para a iniciativa
privada. O poder' público pode ir abrindo determinadas
atividades ao setor privado na medida do possível, mas,
enquanto tivermos a saúde como serviço gratuito, não podemos
privatizá-la.
O Sr. Antônio Roberto Pires de Lima - Estou inteiramente de
acordo com a Profa. Sylvia. Devo ter-me expressado mal com
relação à saúde e à educação. Determinado serviço é pinçado
da órbita da atividade econômica e se transforma em serviço
público pela manifestação da vontade do governante,
observada a realidade social: alguma atividade que seja
essencial á coletividade, em um dado momento se transforma
em serviço público. No Brasil, acontece que a educação e a
saúde são, ao mesmo tempo, serviço público e serviço
particular. Ou seja, quando prestado pelo particular, se
transforma em atividade privada; quando prestado pelo
Estado, se transforma em serviço público. Essa definição
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deve ser feita com urgência por parte da sociedade.
Determinadas atividades não podem ser públicas e privadas ao
mesmo tempo. E preciso que se defina isso com coragem. E, se
dependesse de mim, tanto saúde como educação se
transformariam imediatamente em serviço público prestado
diretamente pelo Estado, porque não existem atividades mais
essenciais a uma coletividade, neste momento, no Brasil, do
que educação e saúde.
E, para não dizerem que falei de modismos, o único que

defendi, enquanto fazia minha exposição, é o de se observar
com rigor a Constituição. Parece-me que o estado de direito
é a maior conquista do mundo moderno. Então, se isso é
modismo, eu o defendo.
Lúcia, a sua pergunta usa alguns conceitos de maneira
diferente da que eu usei. Essa questão de conceitos - eu
diria, mais precisamente, até do nome que se dá à coisa - é
muito importante na discussão. Quando era professor na (JFMG,
uma das maneiras de se estigmatizar o professor, quando o
aluno estava de acordo, era chamá-lo de funcionalista. Isso
era um palavrão há 10, 15 anos. Da mesma maneira, se falo,
por exemplo, passar à sociedade civil e passar à comunidade,
posso estar querendo dizer a mesma coisa, mas a palavra
sociedade civil é bem-vista, e a palavra setor privado é
malvista.
Não defendi, de maneira nenhuma, a privatização. Defendi

novas formas de prestação de serviços. À idéia de público é
mais ampla do que a idéia de estatal, então se tem, em uma
ampla faixa comunitária, o setor público e não estatal. Por
exemplo, o Centro Espirita Adolfo Bezerra de Menezes, que
Luiz Aureliano Gama de Andrade e eu examinamos em Brasilia,
não nos pareceu uma instituição que visava a lucro. E
instituição ligada a determinado grupo religioso, que tem
aquilo como uma missão. Esse grupo se propõs administrar uma
escola que presta amplo serviço educacional e social àquela
área, sem nenhum gasto adicional- O Governo empresta os
professores da rede pública, e ali eles funcionam como em
uma organização. Pudemos notar que essa instituição funciona
muito bem, mas não diria que é uma prestação de serviço
privada, uma privatização dos serviços.
Igualmente, fui a Recife para esse trabalho. Estive no
Instituto Médico Infantil, uma instituição ou organização
não governamental que recebe doações internacionais, que tem
ampla articulação cosmopolita e presta serviço a uma
população muito carente, apesar de ser uma instituição de
excelência. Então, isso é algo positivo. Há coisas positivas
ocorrendo nessa área.
Pôr tudo isso dentro do contexto de um simples contrato
privado ou público sendo que o público é bom, e o privado,
ruim, parece-me errado. Há um amplo setor público não
estatal que tem que ser explorado.
O Sr. Coordenador - A pergunta é de Luciano Antunes. da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, para o Sr. Antônio
Roberto Pires de Lima: 'uma vez que o mercado financeiro a
priori visa a lucro, quais as opções que o senhor vislumbra
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por meio da privatização ou terceirização para o setor
social?"
O Sr. Antônio Roberto Pires de Lima - Se bem compreendi a
pergunta, ela me traz oportunidade de tecer algumas
considerações.
Do meu ponto de vista, o Estado brasileiro se descompromete
com relação à sua participação no mercado financeiro. Se
entendo que o Estado defende uma gama de interesses
estritamente vinculados à satisfação do interesse coletivo -
até do ponto de vista lógico, por questões de principios
lógicos -, contrapondo-se àquilo que filosoficamente se diz,
ou seja, à satisfação dos interesses afetivos da alma, â
satisfação do interesse individual; se entendo que a órbita
de atuação do Estado é a prestação do serviço público -
isso, ordinária e excepcionalmente, por meio de medidas
interventivas -; se a função do Estado é estimular a área
econômica do particular e, ao mesmo tempo, exercer o poder
de policia, como faz, por exemplo, o Banco Central - e não
se confunda a atividade do Banco Central com atividade
tipica de Banco -, entendo que hoje a atuação do Banco do
Brasil, das Caixas Econômicas Federal e Estaduais e dos
Bancos estaduais é inconstitucional. Por quê? Primeiro,
porque elas visam ao lucro. Em segundo lugar, não são
serviços públicos, são atividades econômicas. Em terceiro
lugar, competem com o particular. Em quarto lugar, exercem,
do meu ponto de vista - e isso de maneira manifesta -, uma
concorrência até desleal. Vejam os senhores que a CEF lançou
uma propaganda, produzida pela midia, que diz: 'Vem para a
Caixa você também, que aqui a garantia é maior'. A garantia
de que se está falando é o Tesouro Nacional.
Ora, como uma instituição privada vai competir com uma
instituição governamental que, pretendendo lucratividade,
faz uma propaganda dessas? Mas a questão não é essa.
E preciso que fique bem claro que, no estado de direito,

depois de anos em que os conceitos ficaram estigmatizados ou
foram transformados em axiomas contra os quais nenhum poder
de critica podia ser exercido, ainda continuamos na
penumbra. O que estou advogando - e é preciso que fique
muito claro - é que se investigue se o texto constitucional
referenda ou não o que estou afirmando sobre a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da presença
do Estado na atividade bancária. Tanto o Banco do Brasil
quanto as Caixas Econômicas e esses outros Bancos foram
criados com a finalidade de estimular certas atividades
económicas que estivessem mal atendidas sob o ponto de vista
financeiro. Não se trata de defender o BRADESCO ou o Banco
Real, mas é uma questão lógica. Se o Estado lucra, lucra
sobre alguém, que só pode ser o povo. Portanto, o Estado
lucra sobre si mesmo. E se a fonte de receita do Estado é o
tributo, quando ele obtém resultado econômico, na acepção
econômica da expressão, ou seja, lucro, ele está lucrando
sobre si mesmo. São essas coisas que vale a pena repetir,
levando-se em consideração o texto constitucional. Qualquer
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atividade desempenhada pelo Estado deve ser adotada em
função da Constituição e nunca em detrimento dela.
O Sr. Coordenador - Pergunta para a Profa. Maria Sylvia, de
Fátima Benevides Falcão, da Secretaria do Planejamento do
Estado do Ceará: "Como regulamentar os contratos de
prestação de serviços de terceirização pelo setor público,
para que não se tornem uma forma de empreguismo ou de
sustentação de empresas, consultorias, etc.?".
A Sra. Maria Sylvia Zanella Di Pietro - Na realidade, os
contratos de prestação de serviço já estão disciplinados
pela Lei n_Q 8.666. O que acontece é que se está fazendo uma
falsa terceirização, e nisso, infelizmente, o Estado de São
Paulo está em primeiro lugar, com aquela história do
BANESER, que se tornou pública. Esse é apenas um exemplo do
que acontece em muitas empresas. São contratos chamados de
prestação de serviços, mas que, na realidade, são contratos
de fornecimento de mão-de-obra e, como tal, não têm
fundamento constitucional. A Constituição quer que o
servidor público, obedecendo a todas as exigências, ocupe os
postos dentro da administração pública.
O BANESER, em São Paulo, fornecia o pessoal para trabalhar.
Essa é uma forma de burlar todo o capitulo da Constituição
referente ao servidor público. Esse pessoal que não entra
por concurso vai trabalhar lado a lado com o funcionário
público, não tendo nenhuma das restrições salariais que
sofre o servidor público. Na minha maneira de ver, é apenas
um funcionário de fato, um funcionário que não pode praticar
nenhum tipo de ato que implique declaração de vontade,
porque ele não está legalmente investido num cargo ou
emprego público. E uma situação puramente de fato e não de
direito. Tivemos situações de secretarias de Estado
funcionando inteiramente com esse pessoal; na hora de
assinar um contrato, não havia ninguém com poderes para
isso, porque não havia um funcionário público em toda a
extensão da palavra. A lei não é necessária para esse tipo
de situação, apenas é preciso que os órgãos de controle não
permitam que isso ocorra.
Foram precisos anos de governo para que alguém levasse o
problema ao Judiciário, para que fosse dito que isso é
inconstitucional. Aparentemente, esse tipo de situação
acabou. Havia ainda uma agravante: a partir de uma
estatistica que foi feita em 1991 ou 1992, verificou-se que
esse pessoal custa para o Estado muito mais do que custa o
servidor público. Verificou-se que um servidor público
custava, em média, em 1991 ou 1992, quinhentos e poucos
reais para o Estado; o servidor contratado através de
empresa chegou a custar R$1.700,00 para o Estado. Quer dizer
que não existe nem mesmo esse argumento de que o servidor
contratado é mais barato.
O Sr. Coordenador - Pergunta para o Prof. Antõnio Otávio
Cintra, de Maria Auxiliadora Lopes, da Secretaria da
Educação: "Hoje se dá grande ênfase á autonomia de gestão e
á descentralização de ações e serviços, tornando-se
imperativa a necessidade de um acompanhamento sistemático,
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um monitoramento e uma avaliação por parte dos órgãos
públicos. O professor, como cientista político e com sua
comprovada experiência no setor social, o que tem a nos
dizer quanto à experiência de outros países em relação à
centralização de ações e à autonomia de gestão?".
O Sr. Antônio Otávio Cintra - Na verdade. Auxiliadora, não
sou tão especialista quanto você está dizendo. Pude
verificar, no meu trabalho no exterior com um segmento muito
limitado, que nem chamaria de política social, que é a
política de educação superior dentro de una organização de
estados americanos, através da leitura da imprensa norte-
americana e de trabalhos que fiz para algumas organizações,
que, hoje em dia, o social é objeto de intenso debate. Vemos
que há a rediscussão do chamado estado de bem-estar. Por uma
série de problemas, todos aqueles programas - a imensa
atividade do Estado na seguridade social, no seguro-
desemprego, em vários benefícios - têm sido muito
questionados, em função da crise fiscal dos Estados. Num
pais como a Alemanha, a unificação tem custado muito caro.
E, também, pela própria evolução demográfica: as populações
estão envelhecendo, as bases contributivas estão diminuindo,
e tudo isso leva a um intenso questionamento. Há casos, como
o norte-americano, que é um pouco diferente do caso europeu
- apesar de a Europa estar-se tornando muito parecida com os
Estados Unidos, no aspecto de estarem os países europeus
recebendo levas muito grandes de imigrantes, o que gera
vários problemas -, em que a política social sempre foi
multo complicada. Basta dizer que o grande progresso que
houve na época de Roosevelt não implicou no aperfeiçoamento
do seguro-saúde. Os Estados Unidos encontram-se, ainda.
muito atrasados nessa parte. Há dezenas de milhões de norte-
americanos que não têm cobertura de seguro-saúde, problema
que o Presidente Clinton quis resolver através de um plano
bastante ambicioso, feito pela Hilary Clinton. No entanto, o
programa foi bombardeado violentamente, porque contrariou
muitos interesses das companhias seguradoras, das
associações médicas, etc. Assim sendo, o programa não foi
adiante.
Existe, nos Estados Unidos, um grande questionamento em
relação aos programas sociais, porque são acusados de
produzir efeitos negativos. Gostaria de citar como exemplo
um programa que presta ajuda às famílias pobres, às famílias
de mães solteiras, fenômeno muito sério e que está
aumentando, cada vez mais, nas camadas pobres da população
norte-americana. Para a realização desse programa, o governo
destina, através dos Estados, uma renda mínima para essas
famílias, com a condição de que não haja a presença do pai.
Então, os adversários alegam que o programa está causando a
destruição das famílias, pois os pais as abandonam, a fim de
que as mulheres continuem recebendo aqueles recursos. Além
disso, existe a argumentação de que o programa está
aumentando a taxa de nascimentos ilegítimos. No meu
entendimento, esse problema precisa ser avaliado. E preciso,
também, que 0 governo tenha acesso aos dados, a fim de fazer
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um acompanhamento dessas políticas, que podem ser
contraproducentes.
Creio que a área social, mais do que qualquer outra, exige
um acompanhamento muito intenso, porque as políticas podem
ter efeitos negativos: às vezes, pensamos que estamos
fazendo o bem, a coisa certa; no entanto, podemos estar
aumentando o problema. Qual é a solução para isso? Creio que
pode ser encontrada através de mais estudos, mais pesquisas,
mais acompanhamento, pois, nessa área, há intensa
experimentação.
O Sr. Coordenador - Esta pergunta é dirigida à Ora. 'Maria
Sylvia Zanella Di Pietro e foi formulada pelo Dr. Antônio
José Calhau, funcionário da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais: "Sob o ângulo do Direito Administrativo, é
tecnicamente correto falar em cassação da concessão? Por
quê?"
A Sra. Maria Sylvia Zaneila Di Pietro - Em relação â
concessão, ou se fala em encampação ou se fala em
caducidade. Desconheço o termo cassação e, tecnicamente,
acredito que não exista.
Na realidade, as formas de extinção da concessão não são

muito diferentes das formas de extinção dos outros contratos
administrativos. Existe uma terminologia própria para as
concessões. Com relação a outros contratos administrativos,
quando falamos que a administração pode rescindir
unilateralmente contrato por razões de interesse público,
isso significa uma rescisão unilateral, prevista na Lei n
8.666. Com relação à concessão, isso é chamado de
encampação, que é, nada mais, nada menos, do que uma
rescisão unilateral por razões de interesse público. A
rescisão unilateral do contrato administrativo que se dá por
razões de inadimplemento, na concessão, é chamada de
caducidade. A diferença está, apenas, na terminologia.
Acredito que não exista o termo cassação, pelo menos, no meu
vocabulário jurídico, ele ainda não entrou com esse sentido.
O Sr. Coordenador - A pergunta seguinte é dirigida ao Prof.
Antônio Otávio Cintra e foi formulada por Maria Carmen
Ferreira, da Secretaria de Estado da Educação: "Diante do
desafio de monitorar e avaliar um projeto social financiado
por um agente financeiro internacional, como contornar a
pouca experiência dos técnicos brasileiros nessa área, ao
mesmo tempo em q ue se pretende desenvolver um modelo próprio
e adequado à nossa realidade e atender às exigências
burocráticas do órgão de fomento?"
o Sr. Antônio Otávio Cintra - Maria Carmen, esse é um
problema de difícil solução num curtissimo prazo. Entendo
que nos devemos preocupar com a formação, para o setor
público, de determinado tipo de profissionais que irão
lidar, precisamente, com esse tipo de problema. Devemos
orientar as academias, as universidades, para que, nas áreas
de economia e ciências sociais, procurem criar um novo tipo
de profissional, que seja orientado para essa tarefa de
avaliação e de acompanhamento dos programas. Além do mais,
ele deve passar por um treinamento adequado, a fim de que
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possa trabalhar em igualdade de condições com os técnicos
das agências internacionais de fomento. Vamos dizer que
determinado programa seja benéfico, com um diagnóstico
relativamente simples e cuja solução seja do conhecimento
dos profissionais responsáveis. No entanto, um financiamento
diferente é proposto por uma entidade daquelas. O Pais deve
estar preparado para lidar com esse tipo de problema,
utilizando-se de profissionais qualificados para a tarefa.
Creio que a única forma de fazê-lo é através de um intenso
programa de formação, de orientação. O Governo pode
contratar cursos nas academias ou pode ter seus próprios
cursos. A Fundação João Pinheiro tem um programa nessa
linha. O Governo Federal implementou um esforço que está
tendo continuidade na Escola Nacional de Administração
Pública.
Os novos problemas suscitam a necessidade de novos tipos de
profissionais. um curso de Sociologia não forma um
profissional, pois a Sociologia é uma ciência inexata, não é
uma profissão. Ter um curso de Sociologia não significa ser
o individuo um profissional. A orientação profissional é
outra coisa. Devemos formar uma pessoa que seja capaz de,
assentando-se ao lado do governo ou de uma consultoria,
dizer se o diagnóstico está bem feito e se os dados, além de
fidedignos, estão sendo usados corretamente. O profissional
também deverá ser capaz de saber se as condições gerenclais
do programa - da maneira como a entidade internacional
deseja que sejam feitas - não irão criar outros problemas.
Há alguns anos, o Estado de Minas Gerais embarcou num
programa multo ambicioso para as cidades médias. Era um
programa extremamente compreensivo. Aproveitando a
oportunidade, gostaria de dizer o seguinte: evitem programas
muito compreensivos que dão tiros para muitos lados, pois
isso não funciona, sobretudo na área social. Temos a
tendência de julgar que tudo que é compreensivo e integrado
é muito bom. Creio que isso representa uma condenação do
programa logo no seu começo, ou seja, tudo vai dar errado.
Está "escrito na testa' do programa: este programa não vai
dar certo, pois está querendo muita coisa ao mesmo tempo, e
não existe capacidade gerencial para isso.
Portanto, os programas devem ser simples, com diagnósticos

claros, netas bastante precisas, mas, principalmente, sem
aquela angústia de que se não envolvermos todo mundo, todas
as secretarias, aquele programa será ruim. Não é assim.
Depois, se surgirem outras metas, elas poderão ser
resolvidas durante a evolução do programa.
Tive a oportunidade de acompanhar dois projetos muito
interessantes sobre saneamento, que é uma área muito
importante da politica social, na medida em que a engenharia
é usada com uma finalidade social, porque o saneamento é uma
grande necessidade em nosso pais. Aqueles programas estão
dando certo, porque são pouco ambiciosos no sentido de não
objetivarem abrir muito suas metas. Depois, durante a
evolução, irão surgindo outras metas, como a necessidade de
um componente habitacional para a remoção dos favelados das
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áreas inundadas. Assim, pode ser feito um programa para
aquele grupo sem a pretensão de, logo no inicio, exigir um
imenso esquema de acompanhamento, uma imensa coordenadoria
reunindo saúde, educação, secretaria de obras, etc. Não. Se
isso for necessário, surgirá ao longo do projeto. Poderá
surgir, como foram os casos que examinei no Rio de Janeiro e
em Fortaleza, a necessidade de um componente educacional
para a educação ambiental. No entanto, isso irá surgindo
como conseqüência do projeto. Não se embarca em projetos que
exijam muita coordenação. Não temos esse tipo de recurso
humano para distribuir entre essas tantas coisas que
implicam projetos muito complexos.
O Sr. Coordenador - Pergunta para a Profa Maria Sylvia, de
José Dirceu Silveira, desta Assembléia Legislativa: "A
fundação pública deve ser considerada como uma simples forma
de fuga de controles ou como administradora de patrimônio
público?.
A Sra. Maria SyIvia Zaneila Dl Pietro - bem, a fundação
pública está sujeita a todos os controles que a Constituição
prevê para as demais entidades da administração indireta. Do
contrário, ela não é uma fundação pública.
Mas fiquei até preocupada com as perguntas que foram feitas
a respeito de fundações. As fundações que atuam
paralelamente à administração pública, a que fiz referência,
não são fundações públicas. Na verdade, podemos falar em
três tipos de fundação. Um deles são as fundações
instituídas por particulares, com dinheiro de particulares,
que nada têm a ver com o Estado; são essas as fundações que
estão funcionando junto à administração pública, muitas
delas de forma irregular. Depois, temos outros dois tipos de
fundações, que são instituídas pelo poder público: a
fundação com personalidade pública e a fundação com
personalidade de direito privado. Essas duas modalidades
estão sujeitas a todas as normas de controle sobre a
administração indireta.
Como exemplo, vou citar uma situação que vivi quando, como
professora, organizava um curso pela Faculdade de Direito na
Universidade de São Paulo. Na ocasião, procurei me informar
sobre como deveria fazer a cobrança e tudo mais. Então,
disseram-me que eu tinha duas alternativas. Uma seria a de
fazer pela Universidade, como professora da universidade, e,
assim, tudo que fosse cobrado entraria para a tesouraria da
Universidade, o dinheiro seria público e ficaria sujeito à
prestação de contas e tudo mais, dentro do Regime Jurídico
Público. A outra alternativa seria a de que eu criasse uma
entidade qualquer (uma associação, um instituto, uma
fundação), e, nessa hipótese, eu cobraria por essa entidade
e não teria que prestar contas à Universidade. Então, sou
eu, a Profg Maria Sylvia, que posso estar atuando como se
fosse por meio de uma entidade privada e levando o dinheiro
para essa entidade privada, ou a mesma Profa Maria Sylvia,
fazendo aquele curso e trazendo o dinheiro para a
Universidade, hipótese em que ele ficaria sujeito a
controle. Então, vamos supor que eu instituísse essa
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fundação apenas para fazer esse tipo de atividade. Ai, eu
estaria, na verdade, burlando todo o regime jurídico de
direito público. E com esse tipo de fundação que acho que
devemos tomar cuidado, pois ele não tem nada a ver com as
fundações propriamente ditas.
O Sr. Coordenador - Pergunta de minha autoria para o Prof.
Antônio Otávio: Quando o senhor falou de políticas sociais,
referiu-se à limitação dessas políticas, exemplificando com
críticas que o senhor teria ouvido ao programa de renda
mínima dos Estados Unidos. Então, quero saber se o senhor
conhece o programa de renda mínima de Campinas e, -se o
conhece, qual é sua avaliação a respeito dele?!!.
O Sr. Antônio Otávio Cintra - Pela imprensa, tenho tido
noticias, também, do programa de Brasília, do Governador
Christovam BuarqLje, que consiste em dar uma bolsa às
famílias carentes que tenham filhos na escola. Se a família
é carente, é cadastrada e mantém a criança na escola, ela
recebe uma certa renda mensal. Acho que esse programa é
extremamente positivo.
Já o programa norte-americano é muito antigo e capaz de
provocar muita controvérsia. E um programa que evoluiu a
partir da pensão destinada às famílias de veteranos ou de
viúvas de pessoas que tinham lutado na guerra.
Posteriormente, na administração Johnson, esse programa foi
estendido para as famílias em que o pai não estava presente;
famílias que tinham crianças, mas cujos pais as haviam
abandonado. Enfim, como se diz no próprio nome do programa,
para crianças nascidas fora do vinculo matrimonial. Esse
programa tem consumido muitos recursos nos Estados Unidos,
nas está havendo um grande debate ideológico e, ao mesmo
tempo, científico (embora as avaliações cientificas sejam
influenciadas pela ideologia) sobre se ele deve ou não ser
continuado. O próprio Clinton se comprometeu a não aumentar
o gasto com esse programa, pois, ao que parece, ele tem tido
alguns efeitos negativos.
Por exemplo, se a família está constituída, ela não recebe
dinheiro- Ou seja, há um incentivo para que a família até
mesmo burle a lei, com o pai mantendo-se ausente. Inclusive,
há uma fiscalização para verificar se o pai está presente,
e, em caso afirmativo, a família sai do programa. Então, uma
das criticas republicanas ao programa seria exatamente a de
que ele é um desestimulo à vida familiar. Além disso, em
muitos casos, as pessoas ganham, com esse programa, mais do
que se estivessem incorporadas à força de trabalho. Assim,
os republicanos também questionam o porquê de essas pessoas
não se incorporarem, como as demais, à força de trabalho, à
mão-de-obra. Diz-se também - embora esse problema seja
objeto de debate - que se está incentivando mais
ilegitimidade nas famílias de classe baixa, porque, para
cada novo filho, a família recebe contribuição do Governo.
Bem, não quero entrar no mérito do programa, pois ele ainda
está sendo objeto de debate, mas vejam como a política
social é complicada! No caso desses programas de renda
mínima, não creio que, até agora, eles tenham tido esse tipo
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de efeito negativo. São programas que se inserem naquilo que
chamamos de rede de salvação. Acho que qualquer sociedade e,
mais ainda, a brasileira, onde esse problema é muito agudo,
deve ter esse tipo de programa. lima coisa é a política
social que vem como conseqúéncia da política econômica. Se a
política econômica é boa e tem o efeito de aumentar a oferta
de empregos ou de diminuir o custo de vida, isso já traz um
impacto muito grande. Contudo, há amplos setores que já
foram de tal maneira prejudicados, que vivem num tal estado
de miserabilidade que não têm condições de aproveitar a
melhoria de um ciclo econômico; há muita gente que é
"inempregável". Então, nesses setores, o Estado deve ter uma
atuação sob a forma de rede de salvação, para tentar fazer
com que os filhos, pelo menos, não vivam para sempre naquela
situação. Muitas vezes, as seqüelas da subnutrição já são
tão grandes que as pessoas já não têm capacidade mental de
aprendizado. Isso é algo muito sério. Assim, nessas áreas, o
Governo tem que intervir, mesmo, dessa maneira. Acho que
esses programas, que internacionalmente são chamados de
"Saved Net" (rede de segurança), são essenciais; realmente,
isso deve existir. E melhor ainda se eles são um instrumento
para levar a pessoa a sair daquela situação, mantendo a
renda da família, como nesse programa de Brasilia. Acho que
esse é um programa importante, pois as famílias são
incentivadas a mandar as crianças não para as ruas, mas para
as escolas. A família recebe uma renda mensal que deve ser
bastante grande, deve fazer uma diferença substancial em
relação à sua renda normal. Então, penso que esse é um
programa bastante importante. Se essa criança estuda, ela
vai ter mais instrumentos para depois se empregar e
conseguir vencer por seus próprios meios. Quer dizer, são
programas que devem existir, que são necessários. Mas também
deve haver, sempre, uma avaliação. O Governo não deve
acabar. Ao contrário, acho que o Governo deve mudar a sua
atuação. Temos que passar para um Estado cada vez mais
avaliador na área social.
o Sr. Coordenador - Indago se há alguma outra pergunta a

ser feita aos conferencistas. (- Pausa.)
Encerrados os debates, esta Coordenadoria faz retornar a

direção dos trabalhos ao Sr. Presidente.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Ors. Antônio Otávio
Cintra, Antônio Roberto Pires de Lima e Maria Sylvia Zanella
Di Pietro e de todos os participantes e convoca os Deputados
para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, a qual será interrompida para o
prosseguimento do Fórum Técnico Orçamento e Políticas
Públicas, com o debate sobre o tema "Experiências
Participativas na Elaboração e Gestão das Políticas
Públicas'. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
EM 5 DE JUNHO DE 1996
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- Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum' - ORDEM DO

DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Maria José Haueisen -

Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Roberto
- Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Ivo José - Jairo Ataide - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helênio - Maria Olivia - Pêricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - 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 Deputados para
a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para ordinária deliberativa, também
de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
ATA DA iSa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e um de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Saia de Reuniões da Mesa da
Assembléia, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Glycon Terra Pinto e Geraldo Rezende, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. O Presidente informa que, nos termos do art. 3,
til, da Lei flQ 11.815, de 24/1/95, e do 1 40 do art. 2Q da
Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestação de contas da aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a
palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Associação de Moradores e Amigos do Vale do
Piracicaba, Prefeitura Municipal de Caiana. Associação Pró-
Melhoramentos dos Bairros Alvorada e Novo Alvorada, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Japecanga, Associação
Comunitária Santana da Vila Pinho. Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Canabrava, Movimento Cultural
de Paracatu, Associação Beneficente 8 de Setembro - Asilo
Santo Antônio e Lar Santo Antônio, Associação de Apoio
Comunitário dos Moradores de Deita, Caixa Escolar São Brás,
Associação da Pastoral da Mulher Marginalizada, Esporte
Clube Operário, Grupo Fraternidade Irmão Coutinho, Obras
Sociais São Domingos de Gusmão, Abadia Futebol Clube,
Associação dos Moradores da Vila Esporte Clube. Banda de
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Música Lira Musical Joaquim Antônio Mariano, Conselho
Comunitário de Areias, Flamengo Esporte Clube, Associação
Comunitária dos Moradores da Vila Boa União, Caixa Escolar
Inconfidência, Associação Comunitária O Bom Pastor,
Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia, Associação
Comunitária do Alto São João, Associação Comunitária de
Bonfim, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cônego
Marinho, Associação Musical Lira das Aguas, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Pajeú, Diretório dos
Estudantes de Janaúba, Associação de Proteção ao Menor de
Dona Euzébia, Associação de Proteção ao Menor de . Dona
Euzébia, Associação Guararense de Assistência, Centro
Comunitário de Aracitaba, Prefeitura Municipal de Bicas,
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio
da Serra, Centro de Recuperação do Alcoólatra, Clube de Mães
Nossa Senhora de Abadia, Associação de Pequenos Produtores
Rurais da Região de Boa Sorte, Grupo de Ação Comunitário-
Cristão, Associação Atlética Bandeirante, Associação
Comunitária São João Batista dos Moradores do Bairro Granjas
São João e Adjacentes, Associação dos Deficientes Físicos de
Ipatinga, Crianças do Mundo, Núcleo Assistencial do
Limoeiro, Prefeitura Municipal de ubai, Associação de
Promoção ao Idoso, Caixa Escolar Elisa Cavalcanti,
Prefeitura Municipal de Barbacena, Associação Comunitária da
Comunidade de Rancho de Telha, Associação da Escola Família
Agrícola Chico Mendes, Asilo São Vicente de Paulo,
Prefeitura Municipal de Itambacuri, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Bom Retiro, Obras
Sociais da Paróquia de São José de Muzambinho, Associação
Comunitária da Comunidade de Rancho de Telha, Associação
Comunitária da Comunidade de Rancho de Telha, Associação
Comunitária da Nova Cachoeirinha, Associação dos Moradores
dos Bairros Boa Vista e Vila São Vicente, Prefeitura
Municipal de Rio Casca, Associação Comunitária do Bairro
Santa Helena, Associação Comunitária de Morrinhos,
Prefeitura Municipal de Palmópolis, Associação de Apoio ao
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Santo António, Caixa
Escolar Paulo VI, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Barra do Salitre, Prefeitura Municipal de Coromandel,
Prefeitura Municipal de Minas Novas, Associação Comunitária
do Bairro Itaipu, Associação Comunitária do Bairro
Palmeiras, Associação Comunitária São Francisco de Paulo,
Nacional Futebol Clube, Prefeitura Municipal de Pedra do
Anta, Prefeitura Municipal de Oliveira Fortes, Associação
Monte das Oliveiras, Fundação Escola de Vida - Educação
Integral, Promoção Cultural e Medicina Alternativa, Conselho
Popular de Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do
Bairro Felicidade. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são
apreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os
Deputados Wanderley Ávila, 1Q- Vice-Presidente, e Ermano
Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres pela aprovação
dos processos, os quais, submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de maio de 1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Avila -
Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Glycon Terra Pinto -
Ivair Nogueira. - -
ATA DA 239 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de março de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Miguel Martini,
Glycon Terra Pinto e Almir Cardoso (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Bancada do PT),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos 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. Em seguida, o
Presidente esclarece que a reunião se destina a, em
audiência pública, obter esclarecimentos sobre o
encaminhamento do processo de privatização do CREDIREAL,
especialmente no que se refere à constituição da reserva
técnica naaposentadoria móvel vitalicia, prevista no art.
3Q da Lei nQ 11.967, de 1Q/11/95. Continuando, convida a
tomarem assento á mesa os Srs. Luiz Antônio Athayde
Vasconcel los, Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda e
Coordenador da Comissão de Privatização do CREDIREAL; José
Afonso Bicalho Beltrão, Presidente do CREDIREAL; Marcelo O.
Agostini, Diretor do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários; Ruy Machado Faria, representante
do Comitê de Preservação do CREDIREAL em Juiz de Fora, e
Hermélio Soares Campos, Presidente da Associação dos
Bancários e Securitários Aposentados do Estado de Minas
Gerais - APABEL. Em seguida, passa a palavra ao Deputado
Almir Cardoso, autor do requerimento que motivou o convite,
o qual tece suas considerações. Logo após, o Presidente
concede a palavra aos convidados, que fazem suas
explanações. Prosseguindo, abre-se amplo debate entre os
convidados, os Deputados e os participantes, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença das autoridades, dos
parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de março de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz - Geraldo
Rezende - Clêuber Carneiro - Alencar da Silveira Júnior -
Jorge Hannas.
ATA DA 40g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia oito de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Antônio Roberto, Wilson Trópia e
Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Ivo José, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente, Deputado Ivo José, o
Deputado Antônio Roberto assume a Presidência, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Trôpia que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se
destina a discutir assuntos de interesse da Comissão e a
apreciar o Projeto de Lei ng 710/96, de autoria do Deputado
Marcos Helênio, que dispõe sobre a publicação de relação dos
devedores de multas por poluição e degradação ambiental. A
Presidência passa a fazer a leitura da correspondência: fax
da OAB-MG informando a designação dos membros da Comissão de
Meio Ambiente daquela entidade; Oficio ng 56/96, do
Consórcio Internacional da Bacia do Rio Paraopeba, publicado
no 'Diário do Legislativo!! de 26/4/96; Oficio Circular ng
21/96, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais - CREÂ-MG -, encaminhando para
conhecimento e providências cópia da Decisão flQ 71/96, do
CONFEA, relativamente às atribuições dos engenheiros
agrônomos e florestais; convite-programa do iQ Seminário
sobre os Impactos Sócio-Econômicos, Culturais e Ambientais
da Construção de Barragens na Bacia do Alto Rio Doce de
Minas Gerais, a ser realizado na cidade de Viçosa, no
per iodo de 29 a 31 do corrente, com a participação do
Presidente da Comissão, Deputado Ivo José, na composição da
Mesa de abertura; requerimento da De putada Elbe Brandão,
publicado no 'Diário do Legislativo" de 27/4/96; comunicação
do Deputado Péricles Ferreira, Líder do Bloco da Maioria,
indicando o Deputado Paulo Schettino para compor a Comissão,
como membro suplente. Esgotada a ia Parte da reunião, passa-
se à ia Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. De posse da Mesa estão
requerimentos de autoria do Deputado Paulo Piau, que
solicita reunião conjunta da Comissão com as Comissões de
Agropecuária e Política Rural, e de Política Energética,
Hídrica e Minerária para discutir Questões relativas ao
setor produtivo florestal com representantes de diversas
entidades; de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, que
solicita reunião da Comissão para analisar os problemas
relacionados com a lagoa da Pampulha e propor sugestões que
impeçam o seu desaparecimento. Colocados em votação, são os
requerimentos aprovados sem restrições. Passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à deliberação do Plenário da Assembléia. Na
ausência do deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do
Projeto de Lei np 710/95, a Presidência redistribui a
matéria ao Deputado Wilson Trópia, que procede à leitura de
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de maio de 1996
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trópia

- Antônio Roberto.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade,
Carlos Pimenta e Olinto Godinho, membros da Comissão citada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
minto Godinho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, a Presidência informa
aos Deputados que a Comissão recebeu ofícios dos Srs. Luiz
Paulo Serrano, Assessor de Relações Externas da Regional BH
da Superintendência de Coordenação Empresarial, em que
agradece o convite referente á reunião da Comissão marcada
para o dia 15/5/96, justificando sua ausência, bem como
esclarece sobre a extensão da Companhia Vale do Rio Doce-
CVRD -, que é dividida em regionais administrativas; e Paulo
Roberto Henrique, Presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de Minas Gerais -SINDIJSCON, em
que solicita as cópias das notas taquigráficas relativas à
reunião da Comissão realizada em 14/5/96. A Presidência
determina à assessoria da Comissão que tome as providências
que se fizerem necessárias. A seguir, a Presidência dá
ciência aos Deputados da matéria recebida na Comissão, os
Projetos de Lei nos 692 e 770/96, e, logo após, procede à
distribuição do Projeto de Lei no 770/96 ao Deputado Gil
Pereira. Prosseguindo, a Presidência esclarece aos Deputados
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
ordem do dia e a ouvir os Srs. Heinz Optto Hellwig. Diretor
do Centro de Ins peção de Produtos de Origem Animal; João
Bosco Senra, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte;
e a Sra. Edna Cardozo Dias. Presidente da Liga de Prevenção
da Crueldade contra o Animal, os quais subsidiarão o Projeto
de Lei 

no 557/95, que estabelece normas para o abate de
animais destinados ao consumo, em tramitação nesta Casa. A
Presidência constata o comparecimento dos Sr. Flávio
Zacarias Horta de Carvalho, Diretor do Grupo Técnico de
Carnes e Derivados do CIPOA, representante do Sr. Heinz
Optto Hellwig, e da Sra. Edna Cardozo Dias. O Presidente
explica o objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra
aos convidados para que façam suas explanações sobre o
assunto em tela. Abrem-se os debates entre Deputados e
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrados os debates, a Presidência agradece aos convidados
os valiosos subsídios trazidos à Comissão e, em seguida,
suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos os
trabalhos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão, O Deputado Marcos Helênio passa a Presidência ao
Deputado Antônio Andrade, tendo em vista que a matéria a ser
apreciada é de sua autoria. O Deputado Antônio Andrade
procede à leitura do requerimento, em que solicita à Mesa
Diretora desta Casa o apoio para a edição, em parceria com o
PROCON-BH, da cartilha para "compra de apartamentos em
construção ou na planta. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Marcos Helênio reassume a
Presidência e coloca em votação o requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor, de Saúde e
Ação Social e de Agropecuária e Politica Rural para se
discutir a questão da produção, comercialização, inspeção,
fiscalização e consumo de produtos de origem animal, com a
participação dos representantes do IMA e da Vigilância
Sanitária da Secretaria da Saúde. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à
2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antõnio
Andrade, relator do Projeto de Lei nQ 557/95, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no lQ
turno, com as Emendas ns 1 a S. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de maio 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro - Antônio

Andrade - Gil Pereira - Carlos Pimenta.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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
As vinte horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Prefeitura
Municipal de Pedra Azul os Deputados Clêuber Carneiro,
Geraldo Rezende e Carlos Murta, membros da citada Comissão.
Acha-se presente, também, a Deputada Maria José Haueisen.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Clêuber
Carneiro, 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 Deputados
presentes. A reunião destina-se a ouvir lideranças locais
que discutirão, em audiência pública, os problemas que
atingem os municipios do Médio Jequitinhonha, em virtude da
seca que assola a região. A Presidência convida a tomar
assento à mesa dos trabalhos os Srs. Eduardo Lopes Tomich,
Prefeito Municipal de Pedra Azul; Reinaldo Botelho Porto,
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Azul; Roberto
Aguilar, Prefeito Municipal de Itaobim; Roberto de Souza
Campos, Delegado Regional de Policia; Cristóvão Souto
Quaresma, Gerente Regional da COPASA-MG, na circunscrição
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sediada em Teôfilo Otõni; Rogério Rocha Rafael, Vice-
Prefeito de Comercinho, representando o Prefeito daquela
localidade, e Edson Honorato Figueiró, Prefeito Municipal de
Francisco Badaró e Presidente da Associação dos Municipios
do Médio Jequitinhonha - AMEJ. A seguir, o Presidente faz as
considerações iniciais e passa a palavra ao Deputado Carlos
Murta, autor do requerimento que deu origem a esta audiência
pública, o qual, na oportunidade, justifica a apresentação
de seu requerimento por encontrar-se em estado caótico a
região do Médio Jequitinhonha, em virtude da seca que assola
a região. Fazem uso da palavra os Srs. Eduardo Tomich,
representando os Prefeitos do Médio Jequitinhonha, e Edson
Honorato Figueiró, em nome da AMEJ. Segue-se amplo debate,
conforme consta nas notas taquigráficas, em que se abordam
problemas como a falta de barragens, de poços artesianos e
de tratamento de água adequado. Participaram do debate os
Srs. João Leite, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Pedra
Azul Cristóvão Souto Quaresma, Paulo Pereira Davi , João
Márcio , Elder Mendes, Adilson Lopes e José Lopes,
Vereadores á Câmara Municipal de Pedra Azul; Maria Suliam,
professora; Marcilio Botelho, médico; Silvio Antônio Araújo
Santos, Presidente da APAE de Pedra Azul. Após o debate, o
Presidente passa a palavra aos Deputados Geraldo Rezende,
Maria José Haueisen e Carlos Murta, que apresenta
requerimento mediante o qual solicita seja o Presidente da
COPASA-MG convidado a comparecer a reunião desta Comissão
para prestar esclarecimentos sobre a construção de barragem
no Municipio de Pedra Azul e as soluções propostas para os
outros municipios do Médio Jequitinhonha. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. Cumprida
a finalidade desta audiência pública e nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e das lideranças locais,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de maio de 1996.
Cléuber Carneiro. Presidente - Carlos Murta - Ivo José.
ATA DA 40? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jorge Hannas,
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente,
também, o Deputado Antônio Roberto. 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
seguir, o Presidente lê convite da Secretaria da Saúde para
participar da II! Conferência Estadual de Saúde, a realizar-
se de 17 a 20 de junho. O Presidente solicita à assessoria
que agende o convite. Prosseguindo, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições de autoria da Comissão.
Em virtude de o Presidente ter proposições a apresentar,
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este passa a Presidência ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento
em que solicita seja convidado o Presidente do IPSEMG, Sr.
José Maria Borges, para expor sobre a gestão financeira e de
assistência médico-odontológica daquela autarquia, no dia 29
de maio. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Após retomar a direção dos trabalhos, o Presidente, Deputado
Carlos Pimenta, passa à discussão e à votação de
Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
A Presidência passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, relator do Projeto de Lei ng 685/96, para que
proceda à leitura de seu parecer, o qual conclui pela
aprovação do projeto na forma proposta. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o
Presidente 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 2g turno, os Projetos de Lei nos 366/95, na forma do
vencido no lç turno (relator: Deputado Luiz Antônio Zanto);
656, 677, este na forma do vencido no lQ turno, e 704/96
(relator: Deputado Jorge Hannas); 669, 680/96 (relator:
Deputado Marco Régis); 681 e 694/96, ambos na forma do
vencido no 1g turno (relator: Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira); e, no lQ turno, os Projetos de Lei nps 585/95
(relator: Deputado Luiz Antônio Zanto); 610/95 e 730/96
(relator: Deputado Jorge Hannas); 721/96, com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Marco Régis). A Presidência submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 507, 548, 569, 583, 594, 611, 616, 621,
622 e 633/95, 641 e 675/96, os quais são aprovados. O
Presidente convida para tomarem assento à mesa os seguintes
convidados: Sr. Átrios de Carvalho, Diretor da Diretoria
Metropolitana de Saúde da Secretaria da Saúde; Sra. Maria
Tereza Costa Oliveira, representante da Secretaria da Saúde;
Sra. Sônia Cesteira Matos, representante do Secretário
Municipal de Saúde; Sr. Benedito Scaranci Fernandes,
Superintendente de Epidemiologia da Secretaria da Saúde,
Para discorrerem sobre o plano emergencial de trabalho para
o combate ao surto de dengue em Selo Horizonte e no Estado.
Participam dos debates todos os parlamentares e Convidados
Presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 29/5/96,
quarta-feira, ás 9h30min, destinada a ouvir o Sr. José Maria
Borges. Presidente do IPSEMG, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marcos Helênio - Luiz Antônio
Zanto - Jorge Hannas.
ATA DA 45g REUNIÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e oito de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados Antônio Genaro, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e
Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Na ausência
do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Arnaldo Penna
assume a Presidência e, havendo número regimental, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e solicita à Deputada
Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Nos termos do art. 122, inciso IV, do Regimento
Interno, a Presidência acusa o recebimento, para serem
apreciados pela Comissão, dos Projetos de Lei flQ5 813; 820,
821, 822, 824, 825, 826 e 827/96. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do
Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de Lei ng
775/96, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado
Antônio Genaro. Este apresenta requerimento para que seja o
processo baixado em diligência ã Secretaria da Educação, e o
pedido é deferido pela Presidência. 0 Deputado Anivaldo
Coelho, relator do Projeto de Lei ng 792/96, emite parecer
mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela injuridicidade da matéria. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados pareceres que concluem pela
constitucionalidale, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei flQS 780/96; 786/96 com a Emenda nQ 1; 789,
790, 796, 798, 799, 800 e 801/96; e 823/96 com a Emenda nQ 1
(relatora: Deputada Elbe Brandão); 794/96; e 797/96 com a
Emenda ng 1 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Nos termos do
art. 189 do Regimento Interno, a Presidência determina o
envio do Projeto de Lei nQ 792/96 ao Plenário para inclusão
do parecer em ordem do dia. 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, 4 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 735/96

Comissão de Agropecuária e Politica Rural
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Grupo de
Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no Municipio de
Datas.
Apôs publicado, o projeto foi examinado preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, regimentalmente, deliberar

conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.
Fundamentação

Funcionando desde 1982, a referida associação promove
iniciativas no intuito de auxiliar os produtores rurais.
Assim, proporciona-lhes a aquisição de insumos agrícolas em
larga escala, além de reivindicar dos poderes públicos
benefícios para o setor agropecuário.
Por tais motivos, é justa e oportuna a declaração de
utilidade pública proposta.

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

Lei nQ 735/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 776/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Perna, o projeto de lei em
pauta visa declarar de utilidade pública a Associação
Mineira de Assistência à Mucoviscidose, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Foi a proposição encaminhada preliminarmente à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda ng 1
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, nos termos do art. 104, 1, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por objetivo colaborar com

estudos e pesquisas a respeito da mucoviscidose, ou seja, da
fibrose cistica, difundindo tal 'conhecimento a pessoas da
comunidade e a especialistas da área de saúde. Dessa forma,
concorre para melhorar a compreensão a respeito da doença.
Além do mais, a instituição visa prestar assistência aos
indivíduos infectados.
Oportuno se faz, portanto, o acolhimento deste projeto de
lei.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação, em lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 776/96 com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996-
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 696/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Ivo José, visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes
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Físicos do Vale do Aço - ADEFIVA -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.
Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições
regimentais.

Fundamentação
A ADEFIVA é uma entidade de caráter assistencial, sem fins
lucrativos, destinada a promover a profissionalização e a
conseqüente integração do deficiente na sociedade.
Para o cumprimento de suas finalidades, proporciona também

aos seus associados condições de lutarem por seus direitos.
Por isso, julgamos oportuno que a instituição seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 696/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 721/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro da Sagrada Família - ACOBASF -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Após a aprovação do projeto no lQ turno, com a Emenda flQ 1,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, conforme preceituam as disposições
regimentais.
Nos termos do lQ do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A ACOBASF presta relevantes serviços por meio de atividades
sociais, esportivas, recreativas, culturais e cívicas,
objetivando incrementar e estimular o espírito de
solidariedade entre todos os associados.
Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a

entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 721/96 no 2o turno, na forma do vencido no lp
turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996-
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 721196

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro da Sagrada Família - ACOBÂSF -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro da Sagrada Família - ACOBASF -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Árt 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 730/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei nQ 730/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Sociedade Brasileira de Assistência Social - SOBRAS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, em sua forma original,
compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A finalidade primordial da SOBRAS é prestar serviços de

assistência social às crianças carentes, proporcionando-lhes
gratuitamente agasalhos, remédios, moradia, alimentação e
brinquedos. A entidade procura fazer todo o Possível para
amenizar o sofrimento desses menores, principalmente dos
Portadores de AIDS, dos excepcionais e dos paraplégicos.
Diante de tais ações, que exprimem humanismo e profunda

dedicação aos mais necessitados, a instituição é plenamente
merecedora do titulo declaratôrjo de utilidade pública
proposto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 730/96 no 2g turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 157a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Ofícios e Cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 846 a 848/96 -
Requerimentos flQS 1.475 a 1.477/96 - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e . do Deputado Kenil
Kumaira (3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Paulo Piau, Geraldo Rezende, Durval Angelo, Carlos Pimenta,
Raul Lima Neto e Ivo José - 28 PARTE (ORDEM DO DIA): 18
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei flQ 263/95; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação - Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 733/96, 635/95,
1.041/92 e 499/95; aprovação - Zg Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; aprovação - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei ng 734/96; renovação da
votação de requerimento do Deputado Durval Angelo; rejeição;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda nQ 1; aprovação - Prosseguimento da discussão, em 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 745/96; discurso do Deputado
Durval Angelo; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em lg
turno; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda ng 1; aprovação - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
746/96; aprovação na forma do vencido em lg turno -
Discussão, em 2ç turno, do Projeto de Lei nQ 747/96;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em lg turno; votação da Emenda
ng 1; aprovação - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei
no 666/96; encerramento da discussão; questão de ordem;
votação do Substitutivo ng 1; aprovação; prejudicialidade da
Emenda nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
761/96; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 734, 745 a 747/96 e 761/96;
aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Maria José Naueisen -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio
- Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
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Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - tvo José -
Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguei Barbosa - Miguei Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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 á leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede á
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado José Braga, lp-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
O F i ci os

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, encaminhando
Parecer da assessoria jurídica da Câmara dos Deputados, a
propósito de requerimento do Deputado Ermano Batista
(apresentação de emenda à Constituição com vistas a
facilitar atendimento médico-odontológico à população
carente).
Do Sr. Arésio A. de Almeida Dâmaso e Silva, Procurador-
Geral do Estado, solicitando a dispensa de seu
comparecimento à reunião marcada para propor soluções para
os problemas dos municípios do Médio Jequitinhonha, em
virtude de compromissos anteriormente assumidos. (- A
Comissão Especial da Seca no Médio Jequitinhonha.)
Do Sr. Fernando Santana, Presidente da Câmara Municipal de

Viçosa, encaminhando cópia da Moção nQ 10/96, do Vereador
Geraldo Gouveia, aprovada por essa Casa, de repúdio ao
programa 'Rádio Debate', veiculado pela Rádio Montanhesa de
Viçosa. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcel los, Diretor-Geral

do DER-MG, informando que o entroncamento existente entre os
Municípios de Andrelândia e São Vicente de Minas ainda não
possui denominação oficial. (- A Comissão de Justiça. Anexe-
se ao Projeto de Lei nQ 795/96.)
Do Sr. Jaime Ferreira Lopes, Chefe de Gabinete do Deputado
Federal Chico Ferramenta, agradecendo, em nome do
parlamentar, convite para a reunião em homenagem à memória
de José Maria Alkmim.
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Do Sr. Amândio Alves de Oliveira Filho, Escrevente

Juramentado do Registro de Imóveis do lQ Oficio do Município
de Governador Valadares, informando a inexistência de
incorporação imobiliária com financiamento pelo Sistema
Financeiro de Habitação - SFH - registrada nesse Ofício, que
está apto a lançar ao registro tais incorporações. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor-)
Do Sr. Giovani ['onada Melilio, Presidente da Associação

Comercial, Industrial e Agrícola de Itabirito, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem à Associação
Comercial de Juiz de Fora. -
Do Sr. Jamil Reston, Superintendente Adjunto do Instituto

Brasileiro de Administração Municipal - IBAM -, solicitando
a relação dos municípios que serão instalados em 1997, com _o
nome dos municípios dos quais se emanciparam. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)
Do Sr. José Augusto Matuck, Venerável Mestre da Loja

Maçônica Piscis II no 240, agradecendo o voto de
congratulações pela passagem do quinto aniversário de
fundação da entidade-
Do Sr. Wilson Reis Couto, Diretor de Relações Públicas do

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo
Horizonte - SETRANSP -, encaminhando relatório sobre os
danos ocorridos durante o jogo Atlético x Cruzeiro do dia
26/5/96. no Estádio Governador Magalhães Pinto. (- A
Comissão de Educacão.)
Do Sr. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, de Manhuaçu,
citando os motivos por que acha que os novos municípios
mineiros ficarão ingovernáveis nos primeiros 60 dias de
existência e apresentando sugestões para amenizar o
problema. (- A comissão de Assuntos Municipais.)

CARTÕES
Dos Srs. Jaime Martins, Deputado Federal, e Ana Luiza
Machado Pinheiro, Secretária da Educação, agradecendo
convite para participar do ciclo de debates sobre o tema
"agr i busi ness.
Do Sr Ronaldo Ç'erim, Deputado Federal, e do Cel. Geraldo
Nagib Salomão, Chefe da lia Circunscrição do Serviço Militar
- CSM -, agradecendo convite para a reunião especial em
comemoração do centenário de fundação da Associação
Comercial de Juiz de Fora
Do Sr. Mário José Ferreira, Presidente da Associação dos

Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande - AMVALE -,
agradecendo convite para participar de evento promovido por
esta Casa.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NO 846196
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Assegura ao consumidor o pleno atendimento para a prestação
de serviços médico-hospitalares por empresas privadas ou de
intermediação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - As empresas de seguro-saúde, de medicina de
grupo, as cooperativas de trabalho médico ou outras que
atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação de
serviços médico-hospitalares e operem no Estado de Minas
Gerais ficam obrigadas a garantir o atendimento a pessoas
portadoras das enfermidades relacionadas no Código
Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde -
OMS -, não podendo impor-lhes restrições quantitativas ou de
qualquer natureza.
Art. 2 - O não-cumprimento dos preceitos desta lei
importará aos infratores multa no valor de 2.000 UPFMG (duas
mil Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais), vigentes à data
da infração, a qual será aplicada em dobro em caso de
reincidência.
Art. 3Q - Esta lei será regulamentada em 60 (sessenta)

dias.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a

sua publicação.
Art. EQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões: 4 de junho de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A saúde constitui direito fundamental do
cidadão, expressamente protegido na Carta Magna em seus
arts. 6Q e 196. E também direito básico do consumidor,
previsto no Código de Defesa do Consumidor, por meio do art.
6Q, 1, da Lei Federal nQ 8-078, de 1990.
No entanto, o cidadão observa, no noticiário cotidiano, o
caos em que se encontra a saúde pública, com manchetes
diárias de desvio de verbas públicas, desativação de leitos,
aviltamento salarial e irrisório pagamento de consultas e
cirurgias efetuadas por profissionais do SUS, entre outras
mazelas que envergonham a Nação.
Ao lado desse quadro caótico, nota-se crescimento
expressivo da prestação de serviços médicos por empresas de
medicina de grupo, cooperativas e outras que atuam na
prestação direta ou na intermediação desses serviços.
Contudo, são inseridas nos contratos cláusulas draconianas,
que só permitem que o cidadão utilize o plano enquanto tiver
saúde, pois, uma vez que adoeça, perde todos os direitos.
Consta, entre as exigências da empresa, que o cidadão não
adoeça em decorrência de epidemia, não adquira AIDS ou
outras doenças infecto-contagiosas, nem doenças crónico-
degenerativas, etc.
O ex-Presidente do Conselho Federal de Medicina, médico
Ivan Moura Fé, foi simples e ao mesmo tempo completo ao
afirmar, em entrevista para o jornal 'Folha de São P+aulo",
que 'não existe meia saúde, nem meia doença, saúde é
integral". Com efeito, não se pode admitir que um cidadão
pague por vários anos um plano de saúde e, no momento de
utilizá-lo, receba como resposta que não é possível tratar-



se porque metade dos diagnósticos apontam para infecção não
acobertada pelo convênio.
Como é possível dirigir-se a um paciente que se encontra em

coma e dizer-lhe que deve sair da UTI, porque a sua doença é
AIOS ou doença infecto-contagiosa ou infecto-degenerativa ou
até mesmo preexistente, se, quando assinou o contrato, ele
leu que receberia atendimento até mesmo de helicóptero se
preciso fosse e que o levariam ao centro mais informatizado
e capacitado para atendê-lo?
Recentemente, no Estado de São Paulo, o Conselho Regional
de Medicina baixou resolução obrigando as empresas prtvadas
a prestarem serviços de atendimento médico sem restrições, o
que foi suficiente para uma enxurrada de ações judiciais
questionarem a competência do Conselho para editar a
referida norma.
A Constituição Federal dispõe em seu art. 197:

- São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e
também por pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado-".
A distribuição de competências entre os diversos membros da
Federação para a instituição de normas e controle sobre os
serviços de saúde é explicitada no art 24 da referida
Constituição, que reza:

- Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa de saúde;

l Q - No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

- A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

- Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os
Estados exercerão competência legislativa plena para atender
a suas peculiaridades-".
Cumpre sublinhar também a competência concorrente dos
Estados para legislar sobre direito económico, produção e
consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24,
1, V e VIU).
Possui, pois, esta Casa competência legislativa para
instituir normas complementares referentes a saúde e defesa
do consumidor, inexistindo óbice de natureza constitucional
para que essa iniciativa tramite normalmente.
São essas as razões que nos levam a solicitar dos nobres
pares a aprovação deste projeto de lei que submetemos à
deliberação desta Assembléia Legislativa.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 847/96
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Declara de utilidade pública a Associação União Jovem a
Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no Município de Patos
de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
União Jovem a Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no
Municipio de Patos de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996-
Antônio Andrade
Justificação: A Associação União Jovem a Caminho de Cristo
- UJCC - é entidade civil de natureza filantrópica, cujo
mérito consiste em trabalhar a favor da boa formação da
criança e do adolescente, incutindo-lhes o gosto pela
educação e pelo trabalho, e em dar apoio às suas famílias
por meio de aconselhamento.
Os documentos juntados ao processo comprovam estar a

Associação de acordo com os requisitos estipulados pela Lei
nQ 5.830, de 6112/71, que regulamenta a declaração de
utilidade pública de entidades.
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nossos pares à

aprovação deste projeto de lei.
- 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 Ng 848/96
Declara de utilidade pública a Academia Pousoalegrense de

Letras, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Academia
Pousoalegrense de Letras, com sede no Município de Pouso
Alegre.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Simão Pedro Toledo
Justificação: Associação civil sem fins lucrativos,

constituída objetivando a difusão da cultura, das artes, da
língua e da literatura nacional e a promoção e a divulgação
de obras e autores de grande relevância, a Academia
Pousoalegrense de Letras atua, também, no campo dos estudos
sociais, históricos e científicos no Município de Pouso
Alegre.
Tendo em sua diretoria pessoas de comprovada idoneidade, de
alto valor intelectual e de propósitos idealistas, a
Academia promove autores originários de outras cidades,
buscando a integração regional.
Por ser este projeto digno dos votos dos nobres Deputados e

estar a associação atuando em conformidade com a lei, espera
o signatário deste a sua aprovação.



199
 1

- 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 1.475/96, do Deputado Marcos Helênio, em que solicita
seja enviado oficio à Embaixada de Israel repudiando a
operação militar executada pelo Governo desse pais na região
de Qaná, sul do Líbano, e reivindicando a suspensão de atos
militares contra civis. (- A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais.)
NQ 1.476/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando
seja transcrito nos anais da Casa o artigo "A Construção
Ameaçada', de autoria do ex-Presidente Itamar Franco,
publicado no jornal "Diário da Tarde" de 27/5/96. (- A Mesa
da Assembléia.)
No 1.477/96, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CDPÂSA-MG com vistas à
implantação de sistemas de água e esgoto no Bairro Icaivera,
no Município de Betim. (- A Comissão de Administração
Pública.) -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Kemil Kumaira (3).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Plau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores desta Casa, pessoas presentes
nas galerias, profissionais da imprensa, é bem verdade que
as decisões de Governo no regime democrático são tomadas sob
dois enfoques básicos: sob o poder do argumento e sob o
poder da pressão.
Numa nação como a nossa, de consciência política ainda

precária, sem dados estatísticos que possam suportar as
tomadas de decisão, sem referência, de cabeça oca, de tronco
vigoroso e de membros fragilizados, o poder do argumento
fica submisso ao poder da pressão, por mais lógico,
inteligente, realista e competente que possa se apresentar.
Muito embora não quisesse, por vontade pessoal, tocar no

assunto da invasão da Fazenda Experimental de Governador
Valadares, não posso calar-me diante das declarações
públicas emanadas das forças políticas que patrocinaram esse
triste episódio, de que eu teria abonado a decisão final de
ocupação da referida fazenda experimental pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Devo esclarecer que a minha posição sempre foi decisiva e
contrária à ocupação da chamada Fazenda do Ministério,
primeiramente porcue a Fazenda Experimental de Governador
Valadares é a única base física experimental estruturada
para desenvolver tecnologia para a vasta região do Rio Doce,
do Jequitinhonha e do Mucuri.
Além disso, com tal atitude dificulta-se, nessa área, o

intercâmbio entre as universidades e as instituições de
geração e difusão de tecnologia agropecuária para a região.
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Pode-se comparar tal decisão com a invasão e a ocupação de
uma escola por pessoas sem moradia.
Ademais, a EMBRAPA, a EPAMIG, as universidades e a

comunidade de Governador Valadares perdem um espaço
fundamental para se realizar coisa séria e de interesse
coletivo para essa região carente de Minas Gerais.

O último motivo é que terra naquela região não é problema;
bastava a decisão política do Governo Federal, através do
INCRA, de adquirir outra gleba que não fosse a Fazenda
Experimental e realizar o assentamento sério daquelas
famílias que ali se encontram acampadas.
Diante do fato consumado, alguns problemas terão que ser

resolvidos. Primeiramente, aproveitar o atual momento
político brasileiro, em que a pressão supera a razão e a
argumentação, e criar um novo movimento, o Movimento dos
Sem- Tecnologia - MST. Depois, dar solução justa para o
problema dos 40 servidores da EPAMIG que lá se encontram
trabalhando.
Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nenhum

brasileiro de sã consciência é capaz de contestar uma ação
de reforma agrária séria e comprometida com a solução dos
graves problemas sociais que afligem a sociedade brasileira.

Por outro lado, tirar dos habitantes de uma região carente
como a dos vales do rio Doce, do Jequitinhonha e do Mucuri a
principal ferramenta de luta pela sobrevivência dos povos
nos tempos atuais, a tecnologia, é submeter essa região
desfavorecida de Minas Gerais ao empobrecimento e ao
sofrimento, além de depauperar o erário público e provocar
intranqüilidade e insegurança no campo.
Com a palavra, o Governo Federal, o INCRA e os Deputados

que patrocinaram a invasão e a ocupação da Fazenda
Experimental de Governador Valadares. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, a democracia, os tempos modernos
e a caótica situação social do nosso Estado e do Brasil
exigem dos governos ações eficazes e imediatas para
encontrar soluções, principalmente para a área social.
Devo confessar que, durante esta semana, fiquei

surpreendido com as ações empreendidas não só pelo Governo
de Minas Gerais mas também por esta Assembléia Legislativa,
com o objetivo de encontrar soluções para os graves
problemas causados pela seca na região Norte de Minas
Gerais, principalmente por ser eu o relator da comissão que
está tentando encontrar soluções para aqueles problemas que
afligem a região do Médio Jequitinhonha. Gostaria de dizer
que estou surpreendido e que sou inteiramente favorável
àquelas ações empreendidas pelo Governador Eduardo Azeredo,
que despertou para os problemas sociais do Norte de Minas.

Os jornais de ontem publicaram a assinatura de um convênio
pelo Governador Eduardo Azeredo que, sensível às questões
sociais do nosso Estado, principalmente com relação à seca
que assola as regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Pardo,
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no Norte de Minas, está liberando, por meio de projetos
definidos, R$6.000.000,00 para a construção de 132 represas
ou minibarragens ou barragens de contenção, a fim de
favorecer e suprir do precioso liquido aquela região tão
carente do nosso Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, desta tribuna, dizer
da admiração e do apoio que daremos a este projeto, que
beneficiará cerca de 44 municípios mineiros numa zona tão
carente do Estado.
Tive a oportunidade de lá estar, juntamente com a comissão,
para averiguar, 'in loca', as necessidades do povo que vive
nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Pardo e constatamos que
nós, do Triângulo Mineiro, devemos colocar as mãos para os
céus e agradecer ao Criador, por ter-nos dado o privilégio
de pertencer a uma região tão rica e próspera, em que as
chuvas são tão generosas.
Diversamente, no Norte de Minas, nos vales do
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Pardo, não há chuvas; as
medições pluviométricas são baixissimas e, além do mais, os
rios estão secando.
Naquela visita, tivemos, também, a oportunidade de sentir o
anseio do sertanejo do Norte de Minas com relação ás
providências governamentais, para que se acabe, de uma vez
por todas, com a depredação do rio Jequitinhonha,
fundamentalmente, não nos esquecendo dos demais rios. No rio
Jequitinhonha, os garimpeiros, com dragas e outros
equipamentos modernos, estão matando a vida do rio,
agredindo o ecossistema da região que, segundo os técnicos,
está prestes a morrer.
Tenho absoluta certeza de que o Governador Eduardo Azeredo
vai empreender ação contra esses depredadores do rio
Jequitinhonha e irá recompor as matas ciliares, instituindo
programa como parte de seu Governo, que, com certeza,
passará por esta Casa para proteger todos aqueles rios que
passaram por esta violência e, também, o ecossistema em
Minas Gerais. Sensível que é ás causas do Estado e,
fundamentalmente, ás causas sociais, tenho a certeza de que
o Governador dará solução definitiva para a região do Norte
de Minas.
Hoje, tivemos aqui na Assembléia o depoimento do Sr.
Sebastião Virgílio, do DRH ou DHE, que, com muita
propriedade e competência, falou-nos do programa que será
implantado a partir de agora, em 44 municípios, com a
construção de pequenas barragens e pequenos açudes,
contenção de córregos para formação de lagos ou represas
visando a prover aquela região do Estado de água.
Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da alegria de
pertencer a essa comissão, embora seja de uma região
absolutamente diversa que é a região do Triãngulo Mineiro, e
de ser testemunha de que o nosso Governador está realmente
disposto a trabalhar por Minas e a resolver os nossos
problemas de forma séria, planejada, levando aquela região
mais atrasada do Estado a contribuir, ainda mais, com suas
riquezas.
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Agora, o nosso Governador não está trabalhando só por
aquele lugar. Na minha região, o Triângulo Mineiro, os
jornais de ontem publicaram reportagem sobre o Grande Hotel
do Barreiro de Araxá, que há a anos está fechado, causando
prejuízo enorme não só àquela cidade corno ao Estado e,
conseqüentemente, à região do Triângulo Mineiro.

Agora, com a perspectiva de investimentos de
R$6.500.000,00 do Governo mineiro para recompor os
patrimônios turísticos e históricos do Estado, o hotel será
reformado e Araxá voltará a ser atrativo turístico nos
âmbitos nacional e internacional. Tenho a certeza de que,
dentro de pouco prazo, será reaberto o Grande Hotel de Araxá
e vamos ver aquela cidade e Minas Gerais voltarem a ser
cantadas em prosa e verso, por todo o Brasil, no setor do
turismo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho muito orgulho de ter

essa oportunidade de trabalhar com o Governador, que está
preocupado com as questões do Estado. Tenho orgulho de ser
seu Vice-Lider aqui nesta Assembléia e quero dar minha
contribuição para que esse Governo possa realmente resolver
os problemas que afligem o nosso Estado e, por via de
conseqüência, os problemas que prejudicam nosso País. Uma
vez corrigidas as distorções nas áreas social e de
desenvolvimento econômico de nosso Estado, tenho a absoluta
convicção de que o Governador Eduardo Azeredo colocará Minas
Gerais no lugar onde deveria estar há muitos anos. Suas
ações estão acenando para o desenvolvimento do Estado, em
todos os setores das suas atividades, não só da atividade
econômica, social, mas do desenvolvimento propriamente dito,
das comunicações em geral e por meio de rodovias, rádio e
televisão. Isso, sem sombra de dúvida, nos alegra muito,
porque sabemos que a preocupação maior da sociedade mineira,
hoje, é aproximar-se, em termos de desenvolvimento, dos
Estados mais adiantados, como, por exemplo, o Estado de São
Paulo. Queremos, nesta oportunidade, deixar aqui a nossa
admiração pelas iniciativas do Governo estadual e dizer que
aqui, nesta Casa, estaremos apoiando suas iniciativas
referentes a projetos para as áreas de educação, saúde,
saneamento básico e desenvolvimento do Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, neste momento,

parabenizar o Governador Eduardo Azeredo pela iniciativa em
relação à seca dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do
Norte de Minas como um todo. Muito obrigado. -
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, como esta Casa tomou conhecimento, há pouco
tempo esteve presente aqui o Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, D. Serafim Fernandes de Araújo, para o debate da
Campanha da Fraternidade, que este ano traz um grande
desafio, que é o tema da fraternidade na política, com o
'slogan', extraído do Salmo 85, "Justiça e Paz se
Abraçarão".

Esta semana fomos surpreendidos e ficamos gratificados com
uma carta publicada por O. Serafim Fernandes de Araújo, onde
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reflete sobre algumas ações da Arquidiocese de Belo
Horizonte nos 25 municípios que a compõem, para as eleições
deste ano. As reflexões trazidas por essa carta são
precisas, claras e indicam a necessidade de engajamento do
cristão nas eleições que teremos este ano. Gostaria, hoje,
usando este tempo no Pequeno Expediente e sendo assistido
por muitas famílias desta arquidiocese, de comentar alguns
aspectos da carta
Primeiro, a própria motivação inicial na citação da

Constituição Dogmática do Vaticano ii já é um grande
desafio, que diz claramente: As alegrias e as esperanças,
as tristezas e as angústias das mulheres e dos homens de
hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são
também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos discípulos de Cristo". E importante
refletirmos sobre isso num momento crucial que atravessa a
sociedade brasileira, onde a miséria e a pobreza, em função
do momento econômico neoliberal que determina os rumos da
economia e da política do Pais e, por que não dizer, do
Estado, aumentam geograficamente. Temos 10 milhões de
desempregados, sem contar a não-abertura de novos empregos,
com milhares e milhares de jovens que todos os anos não
conseguem ingressar no mercado de trabalho. Temos 20 milhões
de brasileiros e brasileiras vivendo no mercado informal de
trabalho, muitas vezes no mercado marginal. Temos quase 60
milhões de brasileiros que sobrevivem com uma renda per
capita" familiar de menos de 1/4 do salário mínimo. Temos,
ainda, quase 40 milhões vivendo na miséria, na extrema
pobreza, passando fome.
São essas alegrias, esperanças, tristezas e angústias que

afligem o Pais e fazem com que esse texto citado por O.
Serafim seja tão atual, tão forte. Depois de uma introdução
que coloca a Igreja como mensageira da fé em Jesus Cristo e
construtora da esperança, os princípios gerais pelo
pluripartidarismo de pensamento e opções e pela questão dos
princípios comuns, como estabelece o texto básico da
Campanha da Fraternidade, a democracia, a participação, a
justiça social, a dignidade da pessoa humana e o bem comum,
vem o item 4 da carta, que faço questão de citar
literalmente, em função da grande reflexão que traz e pela
profundidade com que O. Serafim aborda a questão. (- Lê:)

'4 - A aplicação dos princípios deve levar em consideração
as circunstâncias No momento atual, encontramo-nos, no
Brasil, face às eleições municipais previstas para 3 de
outubro. Um primeiro dado a se considerar será, em cada
caso, a situação do município. O contexto geral solicita uma
participação política responsável e ativa dos católicos, ao
menos por quatro motivos: 1Q - uma situação social
particularmente grave para uma parcela relevante da
população; 2g - um clima de descrédito que muitos têm em
relação à política e aos políticos;

- a presença de grupos, religiosos ou não, que ignoram
as necessidades dos pobres e instrumentalizam o voto deles;
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- a freqüente corrupção e apropriação de bens públicos
por interesses privados'.
Em quatro pontos, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não

existe uma análise, uma reflexão melhor, mais apropriada,
sobre a situação social, econômica e política em que vive o
Brasil nos dias atuais.
A partir dai, D. Serafim expõe as possibilidades de ação

dos fiéis católicos e faz uma convocação do apoio de
pastores, bispos e padres às eleições deste ano, e diz. (-
Lê:)

" 1 Q - Um trabalho de conscientização dirigido a todos os
eleitores a respeito da importância da política." Sendo
assim, vamos ver que as paróquias da diocese estarão
mostrando a necessidade do resgate da política como uma
ferramenta que pode estar a serviço da vida e da justiça, e
não como instrumento para o beneficio de poucos e para o
interesse de grupos e de setores já incluídos e
privilegiados na sociedade em que vivemos. (-Lê:)

- Um trabalho de formação continuada, dirigido
principalmente às pessoas que queiram assumir uma militância
política". Está ai presente, conforme estabelece o próprio
texto da Campanha da Fraternidade, a questão da formação.
Vamos ter, daqui para frente, até às eleições, muitos
movimentos pastorais e paroquiais trabalhando diretamente na
questão da formação política. Hoje, cada vez mais, na
sociedade da técnica, o saber é poder. Realmente, quem detém
o saber vai ter o poder e conseguir exercê-lo na sociedade.
Vemos que o desconhecimento e até o descaso com relação à
política se devem à ignorância de muitos fatos a ela
relacionados. Nesse sentido, a política exercida se torna
uma caixa de segredos bem guardados para o uso de poucos,
servindo como instrumento deles A idéia da formação
política rompe e abre essa caixa para que muitos outros
tenham conhecimento dos embates reais que estão em jogo em
tantas situações políticas. Há mais. (-Lê:)

- Um trabalho de acompanhamento dos que exercem cargos
públicos, especialmente dos políticas de formação cristã que
desejarem manter e aprofundar seus vínculos com a doutrina
social da Igreja e a vida das comunidades eclesiais ou
desejarem assessoria"- Então, essa questão do acompanhamento
é um dado novo, sendo que os pastores se responsabilizam por
estarem presentes para fazer o acompanhamento política. O
cristão, ao entrar na política, terá esse acompanhamento na
sua busca de esclarecimento (- Lê:)

- Um trabalho de fiscalização das Câmaras Municipais
exercido por grupos supra-partidários". Esse trabalho de
acompanhamento, de pressão sobre as Câmaras é fundamental
Esse é um novo aspecto da qualidade, pois, assim, pode-se
forçar que os Legislativos consigam exercer as suas funções,
como a própria Carta estabelece, de legislar, de fiscalizar
e de, em alguns casos específicos, de julgar o Poder
Executivo.
O item 7 da carta traz um desafio para a própria

comunidade, seja para a pastoral, para um movimento, ou
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mesmo para a comunidade paroquial. Os católicos podem formar
grupos procurando envolver mais pessoas no sentido de eleger
seu candidato, representando seus interesses. Isso, com uma
compreensão que o item 6 da carta levanta. E importante que
a pessoa tenha competência necessária para exercer o cargo
de representante do povo. A Igreja não está, em hipótese
alguma, defendendo a formação, nos 25 municípios da sua
diocese, de uma bancada católica exclusiva para defender
interesses corporativos. Sendo assim, as pessoas que não
professem a fé, nas que tenham o compromisso com o bem
comum, com a vida e com a justiça podem receber o apoio
desses grupos.
Deixa bem claro que nunca teremos a situação de ter

candidatos da igreja - porque é uma realidade muito mais
ampla -, mas teremos candidatos comprometidos com a proposta
política e com projetos de grupos cristãos.
E o documento aborda ainda, no item 8, o necessário

realismo. Sugere que se evite a dispersão de votos, fazendo
até uma convocação para que esses grupos se unam no sentido
de concentrar a votação em determinados Vereadores e
Prefeitos, para que estes, no exercício do poder politico,
possam estar a serviço de um projeto que rompa as cadeias da
opressão política que temos Que consigam ir além de ter no
político um mero ator subserviente e dependente do Poder
Executivo, a partir das motivações do clientelismo, da troca
de favores, como se o Poder Legislativo - deturpando a
citação de São Francisco de Assis - fosse uma casa
franciscana do 'é dando que se recebe.

Outro aspecto importante da carta diz respeito à missão do
Vereador de comprometer-se com a cidade com um todo. E faz
um alerta no sentido de que, na hora de o católico escolher
seu candidato, tem que ter claro que o Vereador é para
elaborar as leis municipais, para fiscalizar o Prefeito e
seus secretários na correta utilização dos recursos
públicos.
Que bom seria se ensinamentos como esses, de D Serafim,

se fizessem fato concreto também na Assembléia Legislativa,
que muitas vezes não tem, nessas funções fundamentais, o
norteador de nossa ação como Deputados, de nossa ação como
representantes do Poder Legislativo Estadual- Nesse sentido,
gostaríamos de fazer o registro dessa carta, por achá-la
providencial, por achar que D Serafim Fernandes de Araújo
está dando uma grande contribuição para o processo de
democratização do Pais e dessa diocese, para o processo de
conscientização da importância e do valor do voto. Está,
também, como pastor, dando orientações precisas da
necessidade da intervenção, da necessidade da militância, da
necessidade do compromisso do cristão como uma ferramenta,
como um instrumento da política, deixando claro que a
política, exercida a partir da verdade, a partir da justiça,
pode ser uma ferramenta de construção do reino, de
transformação da sociedade.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado
Agostinho Patrús; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; senhores
visitantes; imprensa; dando continuidade a um tema que já
debatemos há um certo tempo - e que, hoje, também, foi
abordado pelo Deputado Geraldo Rezende -, quero referir-me
às ações dos Governos do Estado e Federal na região Norte de
Minas, no Jequitinhonha e nas regiões mais pobres do Estado.
O Deputado Geraldo Rezende falava acerca do programa de

melhoria da oferta de água no semi-árido mineiro, lançado,
nesta semana, pelo Governador Eduardo Azeredo, com recursos
do Governo Federal, numa contrapartida importante do Governo
do Estado. Esse programa prevê a construção de 132 pequenas
barragens em 44 municípios mineiros.
E, sem dúvida nenhuma, um passo importante para que

aquelas regiões possam ter solucionado esse problema da
falta de água até para o abastecimento humano. Uma comissão
desta Casa esteve visitando o Vale do Jequitinhonha e pôde
constatar o sofrimento, a miséria, a fome e a desesperança
daquela gente do Norte de Minas, que está enfrentando a
pior seca dos últimos anos. O Deputado Geraldo Rezende
esteve no Vale do ,Jequitinhonha e pôde constatar que,
muitas vezes, quando assomamos a esta tribuna a fim de
reivindicar providências para amainar as dificuldades do
Jequitinhonha e do Norte de Minas, é porque elas são,
realmente, enormes. E essa região difere, fundamentalmente,
das outras do Estado, principalmente do Sul e do Triângulo,
que recebem dádivas dos céus e dos homens, que sempre
voltaram sua atenção político-administrativa para os mais
abastados.
Mas, junto às colocações do Deputado Geraldo Rezende e de
outros parlamentares, gostaríamos de tecer rápidos
comentários acerca do Programa Comunidade Solidária. E o
único programa do Governo Federal que trata,
especificamente, de dar melhores condições aos Estados, ás
regiões pobres e aos municípios que já não têm nenhuma
esperança de conseguir recursos. Vem trazer um pouco mais de
esperança a municípios mineiros, principalmente no que tange
aos PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA. Temos em mãos um
documento que colhemos em Brasilia, é o Programa Comunidade
Solidária que trata, especificamente, de saneamento urbano.
Para os municípios mineiros, serão destinados
R$21.223.000.00, sendo R$8.900.000,00 para abastecimento de
água em 40 municípios e R$12.290.000,00 para implantação de
sistemas de esgoto, que irão beneficiar 190.826 pessoas.
Esse Programa é extremamente importante para nós porque
beneficia, exatamente, os municípios mais pobres, os que
contam com R$100.000,00 por mês, do FPM, e não têm nenhuma
outra renda. O Programa vai ser executado pela COPÂSA-MG e
se inicia ainda este ano. Os projetos serão assinados até o
dia 30 de junho, e o inicio das obras está previsto para
agosto. O Programa, também, trata de transporte escolar, de
cesta básica, da construção de pequenas barragens e do
investimento maciço nas áreas de saúde e educação.
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No ano passado, fizemos um convite à D. Ruth Cardoso para
comparecer a Minas Gerais e participar de um debate
nesta Casa Legislativa.
Recebemos dela um oficio encaminhando prospectos do

Programa e se desculpando por não poder vir. Mas não nos
demos por satisfeitos. Fomos a Brasília, estivemos com
integrantes do Programa, renovamos o convite e pedimos que
os critérios para a escolha dos municípios sejam mudados, a
fim de que, pelo menos, tenhamos a esperança de nele incluir
outros municípios.

Ninguém conhece os critérios técnicos para a escolha dos
municípios. Vejam bem: na região da Serra Geral, os
Municípios de Porteirinha e Rio Pardo de Minas foram
escolhidos para integrar o Programa Comunidade Solidária
São vizinhos desses os Municípios de Mato Verde, Mamonas,
Espinosa e Monte Azul . Na semana passada, presenciamos a
distribuição de cestas básicas em Porteirinha e Rio Pardo de
Minas. A fome é geral na região. Não tivemos como explicar à
população de Mato Verde, Mamonas, Janaúba, Montezuma,
Espinosa e Monte Azul o porquê de as duas cidades vizinhas
receberem o benefício, e as outras, não. Os principais
flagelos que existem, hoje, naquela região, são a fome, o
desemprego e a desesperança.
Estamos empreendendo um trabalho, iniciando uma campanha

para sensibilizar o Governo Federal e os Deputados Federais,
para que não aceitem as regras impostas pelos tecnocratas de
Brasilia, porque eles não conhecem a região, não sabem o que
se está passando nos municípios norte-mineiros. Escolhem, de
forma aleatória, os municípios que irão participar do
Programa Comunidade Solidária, e deixam municípios vizinhos
de fora, passando por cima da miséria, da fome e do
sofrimento.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo-
0 Deputado Durval Angelo - Acho importante que essa

critica parta de uma pessoa da região, que conhece, como
ninguém, os problemas do Norte de Minas. Como disse alguém,
há muito tempo, o problema do Norte não é a seca, mas a
cerca. Podemos inferir disso que o problema é a forma como
os sucessivos Governos Federais vêm tratando a política
assistencial no caso do Norte de Minas
Temos de introduzir, nesse discurso, a problemática do

Vale do Jequitinhonha, da aplicação das verbas do Programa
Comunidade Solidária, do envolvimento com corrupção, do mau
uso das verbas e um outro: o Programa financiou compras de
õnibus. Mesmo municípios que compraram ônibus e "kombis'
para transporte escolar, sem corrupção, de forma correta,
hoje, não têm recursos nem para combustível.
Deputado Carlos Pimenta: sua critica é correta; queremos

solidarizar-nos e concordar com V. Exa. , pessoa nobre,
valente e que batalha pelas questões do Norte de Minas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta - Agradecemos o aparte de V.
Exa. Muito mais importante do que ficar na retórica,
Deputado Durval Angelo, é partir para uma ação concreta,
objetiva e bem coordenada. E a nossa principal missão, a
única ação que vejo para contrapor a essa forma aleatória e
injusta de escolha de municípios que participarão desse ou
daquele programa é um trabalho junto aos parlamentares da
Câmara Federal, mostrando que a nossa região é empobrecida
no todo; que não admitimos, não aceitamos e não entendemos a
escolha desse ou daquele município para se tornar um pouco
menos miserável do que os outros. -
E importante salientar, Srs. Deputados, a participação

efetiva do Governador Eduardo Azeredo. Este homem tem
desenvolvido um trabalho dos mais importantes e objetivos
naquela região. Tem mostrado que Minas Gerais tem á frente
um Governo sério, comprometido com as causas sociais,
voltado para as pessoas simples e humildes. Pena que existam
segmentos do Governo que estão desafinados com essa maneira
de agir.

Denunciávamos, na semana passada, e, hoje, confirmamos que
a região norte-mineira e a do Vale do Jequitinhonha estão
fora do Programa Habitar-Brasil por pura incompetência da
Secretaria da Habitação, que está absolutamente desafinada
com o Governo do Estado. Não podemos aceitar nem acobertar
uma ação nefasta dessa natureza, que prejudica dezenas de
municípios do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - "Rinê ma-tov uma-naim shevet
'ahim gam iahats. ' ÍQ quão bom e suave é que os irmãos vivam
em união.' Sr. Presidente, Srs. Deputados, farei, nesta
tarde, um pronunciamento a respeito de Israel e da eleição
do Primeiro-Ministro Benjamim Netanyahu. Vimos, pela TV e
pelos noticiários, os últimos acontecimentos em Israel, e
chamou-nos a atenção, sobretudo, a necessidade de um
pronunciamento deste Deputado, nó sentido de esclarecer a
nossa população, que está vendo em quase todos os
noticiosos, ocupando o horário jornalistico internacional,
matéria sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio,
nas quais se mostra o povo hebreu como exemplo ou paradigma
de povo guerreiro ameaçado ou ameaçador. Na verdade, eu
citarei o Velho Testamento, Sr. Presidente, para dizer que
Israel é uma nação que tem por direito, por escritura dada
pelo próprio Deus a posse de sua terra.
Em Gênesis, 12:1-3, está assim escrito: "Ora, o Senhor diz

a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de
teu pai para a terra que Eu te mostrarei. E far-te-ei uma
grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome;
e tu serás uma bênção. E.abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas
todas as famílias da terra".
Vejam ai, Srs. Deputados e todos aqueles que podem nos
ouvir, Que já na antiga história veterotestamentária uma
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promessa foi dada não somente para o povo de Israel, mas
para todas as famílias da terra de cujo descendente viria o
Messias que abençoaria todas as nações da terra.
Em Gênesis, 15:1-6, está assim escrito: "Depois destas

coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão: Não temas,
Abrão, Eu sou o teu escudo, o teu grandissimo galardão.
Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando
sem filhos e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer?
Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente e eis que
um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio
a Palavra do Senhor a ele, dizendo:

'Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de tuas
entranhas sair, esse será o teu herdeiro'. Então o levou
fora, e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas,
se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente".
Após esse acontecimento, eis que, milagrosamente, Abrão,
então com 100 anos de idade, tendo sua es posa 90 e,
evidentemente, não existindo mais nenhuma possibilidade de
gerarem filhos, é fortalecido e revigorado por Deus, pela
interferência divina e conhece, mais uma vez, sua esposa, na
velhice, e ela concebe e dá á luz um filho, em quem coloca o
nome de isaque. Então, vemos ai o cumprimento da promessa de
Deus: naquela criança que cresceria, viria a bênção às
demais famílias, e uma grande nação seria estabelecida.
Já estava Abrão habitando na terra que Deus lhe havia

dado, a terra de Canaã, e tinha tido seu nome mudado para
Abraão, que significa "pai de muitas nações"- Com o passar
do tempo, Jacó, seu neto, desce para o Egito, a fim de ver
seu filho, José, e, no Capitulo 12:37 e 40-41, diz: "Assim
partiram os filhos de Israel, de Ramessés (no Egito) para
Sucote, coisa de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar
os meninos. O tempo que os filhos de Israel habitaram no
Egito foi de 430 anos: - - - - Naquele mesmo dia, todos os
exércitos do Sennor sairam da terra do Egito". Eles eram
conduzidos por um grande líder chamado Moisés e entraram,
então, na terra de Canaã, o território prometido, com
fronteiras estabelecidas geograficamente por Deus.
Essa nação foi introduzida pelo próprio Deus numa terra em

que as dimensões geográficas, o mapa já estava traçado. Há
milénios se estabeleceu, ali, a nação de Israel. Depois,
veio o que os historiadores chamam de primeira dispersão. O
Reino do Norte, as chamadas dez tribos de Israel foram
levadas para a Sina corno escravas. O Reino do Sul foi
levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Setenta anos
depois, esse povo retornou a sua terra e, através de um
homem chamado Neemias, se reconstroem os muros de Jerusalém;
e, por um homem chamado Esdras, se reconstrói o templo do
Senhor, em Jerusalém.
Vem, então, a segunda dispersão, e isso acontece no

primeiro século, quando Tito, Imperador romano, mais uma vez
espalha o povo hebreu pela face da Terra. E o retorno desse
povo se deu no inicio deste século, com o renascimento do
movimento sionista, visando ao retorno do povo judeu a sua
terra. Algumas famílias para lá retornaram 'e tiveram que
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comprar dos árabes, que ali estavam estabelecidos, a preço
de ouro, palmo por palmo da terra, das suas próprias terras,
em que vieram se estabelecer.
Em 1947, houve o retorno maciço de judeus, muitos

refugiados do holocausto. Naquela época, na ONU, houve o
reconhecimento de Israel como nação soberana, sendo o
brasileiro Oswaldo Aranha quem presidiu a assembléia e
decidiu, com o voto de Minerva, pelo estabelecimento e pelo
reconhecimento da soberania da nação hebréia.
Em 14/5/48, houve a proclamação do Estado de Israel, e o
então Ministro David Ben Gurion estabeleceu o regime
democrático, republicano e parlamentarista, com voto
Popular, e tornou-se o Primeiro-Ministro.
Temos, evidentemente, uma convicção pessoal e acreditamos
na convivência pacifica entre os povos, o que sempre foi
desejo do povo de Israel. Lamentamos que, em 1967, tenha
havido a Guerra dos Seis Dias, quando Egito, Sina e
Jordânia tentaram massacrar o povo hebreu, e Israel
milagrosamente, prevaleceu. Israel tomou posse, nesse ano,
de Jerusalém, sua Capital histórica.
Em 1973, houve a Guerra do Vom Kippur, num feriado
nacional, o mais importante para o povo hebreu, O Egito,
covardemente, invade Israel, com o apoio dos povos árabes
Mas, mais uma vez, Israel prevalece.
Temos convicção, acreditamos na paz com os palestinos e os
árabes, caso se ressalte a soberania do povo hebreu.
Lamentamos, mais uma vez, os atentados terroristas hodiernos
que vindimam vidas de judeus, obrigando Israel a reagir para
manter a segurança de seu povo. Lamentamos a morte de Yitsak
Rabin, fruto da intolerância do fanatismo religioso. Mas
congratulamo-nos pela eleição do Primeiro-Ministro Benjamim
Netanyahu, com a vitória do propósito eterno de Deus, que há
de concretizar-se, porque está escrito que Israel seria
colocado como relógio para todas as nações da face da Terra.
Cremos em Seu compromisso histórico com Abraão, Isaac e
Jacob e em Sua promessa de fazer de Israel uma grande nação.
Concluímos, então, Sr. Presidente, nos minutos que nos
restam, chamando a vossa atenção e a nossa para o fato de
que não podemos sequer imaginar o que é, para um povo, estar
privado de ocupar o território de sua própria pátria. Não
podemos imaginar o que é a privação de um povo assediado, de
um povo constantemente atacado, mais que quase todas as
outras nações, dentro da pátria que possui por direito,
historicamente.
E, para concluir, quero mostrar que o povo hebreu é, como

nós somos, um povo sentimental. Tanto assim que encontramos
em salmos sua poesia:
"Junto aos rios de Babilónia nos assentamos e choramos,

lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, que há no meio dela,
penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos
levaram cativos nos pediam uma canção; e os que nos
destruíram, que os alegrássemos. dizendo: Cantai-nos um dos
cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em
terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém,
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esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a
língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir
Jerusalém á minha maior alegria" (Salmo 137:1 - 6)
Portanto, cremos ser natural considerar digno de aplauso o

amor, a coragem, a valentia desse povo. Em momento algum, o
povo de Israel pode ser acusado de atacar, pois ele apenas
se defende, por direito.
Esperamos, agora, que, com o Primeiro-Ministro Benjamim,
tenhamos, então, o reconhecimento de todo o povo árabe de
que Israel quer a paz, porque, na verdade, termina a
saudação hebraica sempre dizendo assim: "shalom" Que
significa "paz". "Shalom Aleken', e que o povo brasileiro
possa reconhecer, como Oswaldo Aranha, uma grande Nação como
é a israelita. E dizer também: "AleRen shalom' Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

amigos da imprensa e demais convidados, nada mais coerente
do que no Dia Mundial do Meio Ambiente convidar todos a uma
reflexão sobre o que já foi feito pela Assembléia
Legislativa e, particularmente, pela Comissão de Meio
Ambiente para solidificar práticas e gestões de políticas
ambientais no nosso Estado, com o propósito único de
contribuir para a melhoria de vida da população mineira.

Inicio este pronunciamento pelo preceito maior que impõe a
nossa conduta no Legislativo: a Constituição Federal. De
forma clara e decisiva, a Carta Magna de 1988 define em seu
art. 23. VI e VII, que compete à União, aos Estados e aos
municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição e
preservar as florestas, a fauna e a flora
O art. 214 da Constituição mineira reforça e regulamenta

esses preceitos constitucionais.
Portanto, ao defender o meio ambiente, estamos

simplesmente cumprindo um dever constitucional.
Ao assumir a Presidência da Comissão de Meio Ambiente,

exatamente no dia 23/2/95, tínhamos em mente a defesa
intransigente da legislação ambiental e a busca incessante
de seu aperfeiçoamento, por meio do esforço inquestionável
dos Deputados, da coletividade e dos grupos organizados.
No ano passado, a Comissão de Meio Ambiente realizou 32

reuniões ordinárias, 2 reuniões extraordinárias e 4
audiências públicas, além de 3 visitas técnicas.
Uma dessas visitas, por solicitação do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, atual Vice-Presidente da Comissão, foi ao
córrego da Baleia, em Belo Horizonte, para averiguar
denúncias de poluição por lixo hospitalar. A Comissão
constatou que o córrego encontrava-se poluído e degradado
por entulhos, esgotos residenciais e lixo, inclusive
hospitalar, e exigiu do poder público maior fiscalização
sobre seu sistema de tratamento.
Em outra visita, dessa vez na cidade de Timóteo, para

também averiguar denúncias sobre danos ambientais em áreas
de preservação do Parque Florestal do Rio Doce, os Deputados
da Comissão tiveram atuação exemplar
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Na terceira, em conjunto com a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, estivemos no Município de Maxacalis,
com a finalidade de apoiar a campanha internacional pela
demarcação de terras Maxacalis.
Em junho do ano passado, a Comissão promoveu o 1 Fórum
Mineiro de Política Ambiental, no qual foi possível
sintetizar princípios gerais e sistemas de administração
ambiental que serviram como parâmetro para a conduta dos
parlamentares da Casa. Da mesma forma, consolidaram-se
propostas de gestão ambiental que culminaram com a aprovação
do projeto de autoria do Governo, criando a Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E importante
frisar o papel da Comissão de Meio Ambiente na criação dessa
Secretaria, pois foi a partir das discussões por ela
promovidas que se iniciou a definição da estrutura dessa
nova secretaria de Estado, com a incumbência de dar conta da
demanda ambiental em Minas Gerais.
Conseguimos convencer até mesmo o Governo de que era
fundamental incorporar à estrutura da nova secretaria, além
dos órgãos ambientais previstos em projeto de lei, o
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e o Departamento de
Recursos Hídricos, dando maior agilidade á fiscalização e à
implementação de políticas de controle e prevenção de danos
ambientais.
Outros temas foram debatidos durante o ano que passou,
todos com transparência e democracia, buscando sempre a
parceria nas soluções e abrindo espaço para as propostas das
comunidades.
Discutimos temas como a monocultura do eucalipto; o
problema do lixão do Bairro Boa Vista, em Contagem; a
preservação da Mata do Morcego e da Matinha da Califórnia;
os problemas de lançamento de esgoto sanitário no córrego do
Macuco, em Timóteo; a poluição causada pela Siderúrgica
Cossisa em Sete Lagoas; os desastres ambientais ocorridos
nos rios Paraopeba, das Velhas, Piracicaba, Doce e São
Francisco, causando mortandade de peixes, e a questão das
matas ciliares, além de promovermos o debate de todos os
projetos de lei sobre política ambiental no Estado.
Esse ritmo de debates e reuniões foi, felizmente, com a

contribuição de todos os Deputados da Comissão, mantido em
1996, com resultados que muito nos orgulham. Somente nesses
quatro meses de atuação, discutimos problemas relacionados
com a poluição causada pelo FRIGOBET, em Betim, através de
audiência pública, com participação intensa da comunidade e
dos empregados do frigorifico. Aqui foram esclarecidos os
dados técnicos do projeto de combate à poluição; conseguimos
sistematizar prazos para a solução definitiva da questão e
marcamos nova visita ao frigorifico para, de novo,
apreciarmos o problema.
Discutimos, em audiência pública, a situação do rio Doce,

denunciando, em tom de alerta, os índices de degradação do
rio, do qual dependem nada menos do que 3 milhões de
pessoas. 0 rio Doce corre o risco de perecer nos próximos 70



anos se nenhuma medida for tomada para a recuperação de suas
águas.
Os problemas causados á pequena comunidade de Tejuco,
Município de Brunadinho, devido à exploraão de minério de
ferro pela empresa Mineral do Brasil também chegaram à
Comissão e mereceram o mesmo tratamento. Todas as partes
envolvidas tiveram a oportunidade de relatar os diversos
ângulos do problema, sem que nos esquecêssemos de ouvir
também as autoridades municipais.
Na Comissão, ouvimos do Presidente da RURALMINAS, Aluizio

Fantini Valério, a situação das terras devolutas arrendadas
ás empresas reflorestadoras, cujos contratos de arrendamento
vencem neste e nos próximos anos. Ouvimos dele também que
estas áreas seriam utilizadas pelo Governo para assentamento
de trabalhadores rurais sem terra, assim que os contratos
terminassem.
Até mesmo a implantação do Sistema de Vigilância da
Amazônia, cujas denúncias de irregularidades na contratação
da empresa americana Raytheon preencheram as páginas dos
jornais na época, teve seu espaço privilegiado na Comissão,
através de palestra do Brigadeiro Ivan Frota.
Por fim, discutimos exaustivamente o projeto de lei que,
inicialmente, proibia o uso de rede em pescarias e que veio
a , se transformar, depois de seis substitutivos, numa
legislação exemplar para todo o Pais, definindo normas para
a atividade pesqueira.
Quero informar que, hoje, o parecer para o 2Q turno desse

projeto de autoria do Deputado Raul Lima Neto foi aprovado
pela Comissão. O último substitutivo a esse projeto,
apresentado pelo Deputado Ronaldo Vasconcel los, hoje recebeu
a aprovação. Esperamos que seja um importante instrumento na
legislação da pesca no Estado de Minas Gerais. E uma
contribuição da Comissão e desta Casa.
O exemplo desta legislação se encaixa na forma com que

conduzimos a Comissão de Meio Ambiente neste um ano e meio.
Sempre procuramos unir a discussão política aos aspectos
técnicos e científicos, ampliando o debate para a comunidade
envolvida e Criando, dessa forma, o conceito cidadão na
elaboração das leis.
O ineditismo desta lei de pesca, cujo substitutivo hoje

aprovamos, é o resultado da ação democrática e transparente
que, muitas vezes, até mesmo com a quebra de protocolos,
tivemos o privilégio de assistir e promover na Comissão de
Meio Ambiente desta Casa.
Salientamos ainda a participação das direções dos órgãos

ambientais do Estado, como a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, o IEF e a Fundação Estadual de
Meio Ambiente, que sempre atenderam prontamente aos nossos
convites, além da contribuição de fuma infinidade de
técnicos, autoridades municipais de meio ambiente e
Presidentes de organizações não governamentais, como a AMDA.
Todos foram e são parceiros nessa difícil empreitada.
Acreditamos, senhores, que este relatório de atividades,

incompleto talvez para não ocupar demasiadamente o precioso
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tempo desta Casa, necessitava ser levado a Público neste dia
- o Dia Mundial do Meio Ambiente - para deixarmos claro que
respeitamos os preceitos constitucionais. E mais, não
erramos em nenhum momento por omissão.
Temos a certeza de que muito ainda há a ser feito, pois

consciência ecológica se constrói com mudanças radicais de
comportamento e cultura.

Abdicar de interesses imediatos em favor das causas nobres
exige mais do que desprendimento, exige postulações éticas e
morais que transcendem o nosso pequeno mundo e nos remetem à
dura verdade de que a preservação da humanidade depende de
nossas ações, muitas vezes aparentemente insignificantes
hoje, mas que trazem em seu mérito o compromisso com a vida.
Essa foi a forma mais coerente que encontramos para

prestar uma homenagem a todos os amigos Deputados da
Comissão de Meio Ambiente, aos ecologistas deste Estado, aos
nossos assessores da Comissão e a todos aqueles que ajudaram
a edificar este dia, que se transformou em marco da luta
pela preservação do meio ambiente em todo o mundo. Muito
obrigado pela atenção.

- Sem revisão do orador.
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a Parte da
reunião, com a ia 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 de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 36a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ns 1.384, 1.429 a 1.433 e 1.437 a 1.445/96,
do Deputado Wanderley Ávila; e 1-446/96, do Deputado Kemil
Kumaira (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Kemil
Kumaira - falecimento do Sr. Ari Pereira Ferreira, da Sra.
Maria Cecilia Figueiredo, e do Sr. Mardónio Gonçalves Cota,
em Teófilo Otôni (Ciente. Oficie-se-).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 253/95, do Deputado António Júlio. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr-Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.
- Procede-se à verificação da votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 30 Deputados; votaram

contra 2 Deputados; 10 Deputados encontram-se nas comissões.
Portanto, está ratificada a aprovação do Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nQ 263/95. A sanção.
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados os Pareceres de Redação Fina! dos Projetos de Lei
ns 733/96, 635/95, 1.041/92 e 499/95 (A sanção.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase,
a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei nQ 733/96, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem,
á noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado,
em que solicita a alteração da ordem do dia, de modo que o
Projeto de Lei nQ 666/96 seja apreciado logo após o Projeto
de Lei nQ 747/96. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita
sejam os pareceres de redação final apreciados após o
Projeto de Lei flQ 761/96. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado
Votação em turno único do Projeto de Lei nQ 734/96! do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à Fundação Marianense de Educação, da Arquidiocese de
Mariana. A comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento do
Deputado Durval Angelo, em que solicita que a votação do
projeto se faça pelo processo nominal. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Votação do projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1,
que recebeu parecer pela aprovação- Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei
nQ 734/96 com a Emenda nQ 1. A comissão de Redação.
Prosseguimento da discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei
nQ 745/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-]o, com
a palavra, o Deputado Durval Angelo, que dispõe de 18
minutos.

O Deputado Durval Angelo' - Não peço do Presidente nenhum
tipo de liberalidade, mas o cumprimento do regimento. E para
falar sobre a questão do regimento Sr. Presidente, Srs.
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Deputados, que venho a esta tribuna. Quero deixar bem claro
que a interpretação dada pelo Presidente desta Casa e pela
quase unanimidade dos Deputados presentes, na reunião de
ontem, é uma afronta á democracia. Pois, entendo que o
Presidente modificou fundamentalmente a interpretação do
regimento, quando se trata do pedido de verificação de
votação.
Ao nosso pedido de verificação de votação, o Presidente

usou de seu arbítrio, e foi respaldado por uma decisão de
maioria para aceitar esse pedido. O art. 244 não deixa
dúvida. Ele coloca que será despachado pelo Presidente o
requerimento solicitando verificação de votação. No
Regimento rnterno não vem escrito "ouvido o Plenário" nem
"competência do Presidente". Se fosse de sua competência,
ele poderia argüir qualquer tipo de justificativa para
aceitar ou não o pedido dos Deputados. Consta como matéria a
ser despachada pelo Presidente a do inciso IX, do art. 244,
que trata do pedido de verificação de votação. Entendemos
ser muito perigosa a interpretação dada ontem. Além de ser
frontalmente contrária ao Regimento Interno desta Casa, e
não existe dúvida na cabeça de nenhum Deputado que pelo
menos consiga ler o Regimento, o que não é muito difícil
neste caso, que, entre os despachos, inclui-se também a
palavra ou a desistência dela. Se entendemos que o inciso IX
da "verificação de votação' está sujeito ao arbítrio do
Presidente, a palavra de um Deputado ou sua desistência de
falar estará sujeita ao mesmo arbítrio. Então, o Presidente
poderá obrigar um Deputado inscrito a falar ou determinar
que ele não fale. O uso da palavra é a questão principal no
exercício de nosso mandato parlamentar. Poderá também
determinar, como estabelece o inciso III, que o Deputado
tenha uma prorrogação de 30 dias, a partir da data para
tomar posse em seu cargo. Será que o Presidente terá livre
arbítrio sobre isso também? Poderá o Presidente determinar
que um Secretário ou alguém seja obrigado a reduzir uma
licença? O art. 244 fala que é despacho. Despacho quer dizer
que compete ao Presidente encaminhar ao órgão competente ou
tomar a decisão que está determinada.
Se algum Deputado argüir, por citação oral, como no caso

desse requerimento q ue lhe permite solicitar uma modificação
de sua fala, alteração de algo que ele pense que foi
colocado de maneira equivocada na ata, o Presidente poderá
usar de seu arbítrio para aceitar ou não essa argüição
Vemos no art. 244, conjugado com a questão especifica do

artigo da verificação de votação, que é o art. 267,
completado pelo 268, que está claro que o Deputado tem o
direito de pedir verificação de votação. Isso, porque o
painel eletrônico não funciona. Se o processo é simbólico,
estamos à mercê do arbítrio de uma pessoa que porventura
esteja presidindo a sessão, para decidir se uma votação foi
válida, se teve 'quorum" ou não. Do contrário, vamos definir
que este painel não existe só para enfeiar e violentar a
arquitetura da Assembléia, mas que está aqui para ser usado
e colocado em prática.
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Srs. Deputados, ontem não se aprovou aqui apenas um
empréstimo de R$1.500.000.000,00. Apesar disso já ser o
aceno da privatização do BEMGE, o que se aprovou foi a
decretação do fim da democracia na AssembléiaLegislativa. A
oposição, em minoria, ficará sempre à mercê do arbítrio de
quem venha a presidir a sessão ou esta Casa. Por isso, em
nosso entendimento, o pior resultado da reunião de ontem não
foi o empréstimo de R$1.500.000.000,00. Afinal, a divida do
Estado é pequena. É SÓ de R$11.000.000.000.00. Isso pela
incompetência das sucessivas elites que governaram o Estado.
Belo Horizonte também estava no mesmo caminho. Patrús - o
sobrinho -, quando assumiu, encontrou uma divida de
R$100.000.000,00, uma arrecadação de R$200.000.000,00. Mas,
com competência, triplicou a arrecadação para
R$600.000.000.00 e entrega a Prefeitura sem dividas.
Situação diferente não foi a de Betim. Encontramos um caos
na Prefeitura e terminamos a administração com competência.
E só vermos a situação de Contagem hoje. E uma administração
do PSDB. O grande problema do P505 deve ser terem se
acostumado demais a ficar em cima do muro e, na hora de
administrar e de gerir, mostram essa incompetência.
Então, mesmo tendo esse empréstimo de R$1.500.000.000,00,

que será prejudicial ao Estado, entendemos que ontem o que
mais se agrediu nesta Casa foi a democracia. O Regimento
existe, como toda lei escrita, para defender os direitos das
minorias. A lei existe, escrita, por isso. Se defendesse
apenas a grande maioria, ela já seria parte dos costumes
daquele determinado grupo. Mas, ele está escrito para que a
maioria não se arvore no direito de interpretá-la
arbitrariamente e para que os direitos das minorias sejam
garantidos. O que assistimos aqui foi lamentável. E uma
página triste na história do Poder Legislativo de Minas
Gerais. Esperamos que isso seja reparado. Vamos ter corno
princípio permanente fazer as denúncias das interpretações
circunstanciais do Regimento.
Acreditamos que o que falamos até sensibiliza Deputados

que têm a democracia como norma de vida. Outros, talvez por
saudosismo da ditadura, a que tanto serviram de forma
subserviente, enquanto muitos morriam sob tortura, não irão
se sensibilizar com esta argumentação. Vão achar que é uma
questão da maioria, do rolo compressor que esmaga qualquer
direito de uma eventual minoria no parlamento.
Então, a Bancada do P7 vai estar aqui, de forma permanente,

denunciando e defendendo, pois democracia é, antes de tudo,
respeitar e garantir os direitos de qualquer parcela da
sociedade. A lei escrita existe para garantir esses
princípios.
Sobre o Projeto nQ 745/96, do Governo do Estado,

gostaríamos de registrar que também está circunscrito dentro
da linha das políticas neoliberais, da submissão ao Fundo
Monetário Nacional - leia-se, um pouco mais longe, FMI -, e
da linha das políticas ditadas pelo capitalismo
internacional, com a reestruturação dos países periféricos.
Vemos que, ao estabelecer a adesão do Governo de Minas
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Gerais ao programa, esse projeto significa a demissão de 12
mil servidores, o que está previsto no acordo assinado com a
Caixa Econômica Federal e a redução dos direitos dos
servidores públicos, como a redução do qüinqüênio de 10%
para 5%.
Estamos vivendo, no Brasil, uma situação em que muitos

Governos não agem como o PT que, em Belo Horizonte, deu um
aumento de 18,6% e, em Betim, deu um aumento acumulado de
26%, havendo, agora, um aumento de 4,5%. Há uma postura
distinta, Esse Governo, além de não conceder o aumento
salarial, está reduzindo o qüinqüênio de 10% para 5% e
aumentando a contribuição dos servidores para, no mínimo,
4%. O projeto de aumento que ai está permite ao Governo
fazer novos reajustes. Acontece o contrário: ao invés de se
manter o poder aquisitivo, subtrai-se esse poder. Essa é uma
contradição. Ao votarmos esse projeto, estaremos cassando os
direitos dos servidores públicos. Talvez pensemos que um
servente, que recebe R$112,00, um zelador, que recebe um
pouco mais, e um professor, que recebe um pouco mais de
R$200,00, sejam marajás do serviço público e que têm que
contribuir mais e terem seus vencimentos reduzidos, ou, em
muitos casos, sejam demitidos ou exonerados, O Governo terá,
com a demissão de 12 mil servidores, a economia de 1% no seu
orçamento, o que significa, somente, R$4.500.000,00,
conforme prestou contas o próprio Secretário da Fazenda, em
Comissão de que participamos. Por outro lado,
contraditoriamente, a Mercedes Benz, apenas no seu primeiro
ano de implantação, recebeu um empréstimo, a juros mais
baixos que os internacionais, de R$100.000.000,00, para
gerar 1.500 empregos. Essa situação é contraditória quando
se faz o discurso da geração de empregos. Essa é uma grande
hipocrisia de um Governo que quer fazer jogo de cena, não
demonstrando qualquer interesse em resolver o problema de
emprego no Pais.
Tenho uma outra colocação com relação ao projeto. Esse
acordo com a Caixa Econômica Federal representa uma
privatização sem critérios, deslavada. O Governo perdeu o
seu poder de intervenção no processo econômico. A
privatização do BEMGE está sendo feita sem nenhuma discussão
com a sociedade. A nossa compreensão é a de que esta Casa,
ao aprovar esse projeto, estará passando um cheque em branco
para o Governo, mostrando a sua subserviência. De alguma
forma, o Poder Legislativo não quer agir como um Poder
Legislativo, preferindo esperar as benesses e o clientelismo
do Poder Executivo. Ao invés de legislar e fiscalizar, para
que tenha uma moeda de troca no jogo, o Poder Legislativo -
deturpando o próprio pensamento franciscano -, está agindo
como se aqui fosse uma casa franciscana.
Votamos contra o projeto e seremos aqui a voz quase que
solitária da Bancada do PT, manifestando a nossa posição
contrária ao projeto, a essa politica neoliberal. Inclusive,
em nível mundial, já se seguem caminhos diversos desse que
estamos trilhando. E uma grande contradição e registramos a
nossa posição contrária ao projeto.



* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores, a
Presidência encerra a discussão. Em votação, o Projeto de
Lei nQ 745/96, do Governador do Estado, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.
- Procede-se à verificação da votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 31 Deputados; votou
contra 1 Deputado; estão nas comissões 9 Deputados.
Portanto, está aprovado o Projeto de Lei nQ 745/96. Em
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei no 745/96 na forma do vencido em lQ turno,
com a Emenda nQ 1. A Comissão de Redação.

Palavras do Sr. Presidente
Antes de dar prosseguimento aos nossos trabalhos, gostaria
de tentar responder ao Deputado Durval Angelo sobre a
questão de ordem levantada em relação ao posicionamento da
Presidência, ontem à noite.
Quanto ao art. 244, esta Presidência entende que, nos
requerimentos sujeitos a despacho do Presidente, o Regimento
quer dizer que há decisão do Presidente. Não é que o
Presidente vã ouvir o requerimento - porque se trata de um
requerimento oral, de verificação de votação - e dizer:
solicitada a verificação da votação, vou encaminhar a
questão à Secretaria-Geral ou à Mesa, etc. E assim acontece
com todos os demais, não é só nesse caso. Quando se pede e
se quer desistir da palavra, só o Presidente é que autoriza.
Ele concede a palavra e dá permissão para se falar
assentado. O Presidente não vai despachar. Exatamente na
hora, decide: "Está autorizado o Deputado...`. Isso ocorre
igualmente nos casos de retificação da ata, leitura de
matéria de conhecimento do Plenário, inclusão de matéria nos
anais da Casa e verificação de votação.
Concordo com o Deputado Durval Angelo, analisando mais
detidamente a questão, que, realmente, esse artigo dá
poderes um pouco excessivos ao Presidente, como o de
retificação da ata. Entendo que isso não deve ser sujeito a
decisão pessoal do Presidente. Talvez haja outros casos como
esse. Por isso mesmo, estamos em processo de reforma do
Regimento. Entendo que esse aspecto deve ser analisado com
profundidade. Portanto, só assumo com S. Exa. o compromisso
de continuar a analisar as questões e os argumentos que
levantou, para, posteriormente, quem sabe, até voltar atrás
na minha decisão, uma vez convencido da justeza desses
argumentos.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 746/96, do Governador do Estado, que altera a
estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Habitação e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
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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 o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
746/96 na forma do vencido em 1Q turno. A Comissão de
Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 747/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação da
Secretaria de Estado da Cultura e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno, com a Emenda ng 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 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.) Aprovada. Está, portanto, aprovado,
em 2g turno, o Projeto de Lei ng 747/96 na forma do vencido
em 1g turno, com a Emenda no 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em Ip turno, do Projeto de Lei nQ 666/96, do
Deputado Gilmar Machado, que acrescenta dispositivos á Lei
nQ 11.553, de 3/8/94, alterada pela Lei ng 12.075, de
12/1/96, que dispõe sobre ações para favorecimento de
transplantes. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda flQ 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo flQ 1, que apresenta, e pela
prejudicialidade da Emenda n 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, o projeto exige
quorum" de 39 Deputados em Plenário, para votação. Como a

verificação feita anteriormente acusou a presença de apenas
31 Deputados, não há quorum' para sua apreciação-
0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval
Angelo que existem 31 Deputados em Plenário e 9 Deputados
nas comissões. Portanto, há 40 Deputados em condições de
voto, e esse é um projeto de lei ordinária.
Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica
prejudicada a Emenda ng 1. Está, portanto, aprovado, em lQ
turno, , o Projeto de Lei nQ 666/96 na forma do Substitutivo
ng 1. A Comissão de Educação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 761/96, do

Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em
2g turno, o Projeto de Lei nQ 761/96. A Comissão de Redação.



Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5

minutos para que se ultimem as redações finais dos projetos
aprovados.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ns 734, 745 a 747/96 e 761/96 (A sanção.).

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 para a ordinária
de debates de sexta-feira, dia 7, ás 9 horas, ficando
desconvocada a extraordinária de logo mais, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 13a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia quatorze de maio de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Sebastião Costa e
Durval Angelo (substituindo os dois últimos,
respectivamente. aos Deputados Leonidio Bouças e Anivaldo
Coelho, por indicação das Bancadas do PFL e do PT), membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel Martini,
Geraldo Rezende, Arnaldo Penna e Durval Angelo (substituindo
os dois últimos, respectivamente, aos Deputados Romeu
Queiroz e Marcos Helênio, por indicação das Bancadas do PSDB
e do PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
informa que, nos termos do edital de convocação, a reunião
se destina a apreciar, no 1Q turno, o parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de
Lei nQ 733/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operações de crédito com a União para o
fim que menciona e dá outras providências, e os pareceres
sobre os Projetos de Lei ns 745/96, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao programa
de apoio e reestruturação e ao ajuste fiscal de Estados e dá
outras providências, e 779/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais - IPSM - a alienar imóveis que
menciona. Em seguida, solicita ao Deputado Simão Pedro
Toledo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Na ausência do Deputado Alencar da Silveira Júnior, relator
do Projeto de Lei nQ 779/96. pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Presidente redistribui o
mencionado projeto ao Deputado Miguel Martini. Encerrada a
l Fase da reunião, passa-se a 2a Parte da Ordem do Dia.
Submetido a discussão e votação é aprovado o parecer da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que
conclui pela aprovação, no 1Q turno, do Projeto de Lei flQ
733/96 com a Emenda nQ 1, que apresenta (relator: Deputado
Miguel Martini). São também aprovados o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 745/96
com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta (relator: Deputado
Arnaldo Penna), e o parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária pela aprovação, no lQ turno, desse
projeto com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça e 3, que apresenta (relator: Deputado
Miguel Martini). São também submetidos a discussão e votação
os Pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 779/96; da
Comissão de Constituição e Justiça concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade com a Emenda
nQ 1, que apresenta (relator: Deputado Arnaldo Penna), e da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
concluindo por sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Miguel
Martini). Cumprida a finalidade da reunião, Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior -
Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - Jairo Ataide - Miguel
Martini - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto, João
Leite e Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, 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 reunião se
destina a apreciar as matérias constantes na pauta e lê o
Oficio nQ 142/96, publicado na edição do dia 25/5/96. A
Presidência comunica aos parlamentares que o prazo para a
apresentação de emendas ao Projeto de Lei ng 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 - LDO -, é de 21 de maio a 4
de junho de 1996, no horário de 8 às 18 horas, na secretaria
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em
seguida, a Presidência distribui os Requerimentos ns
1.416/96 ao Deputado João Leite, e 1.417/96 ao Deputado
Gilmar Machado. A seguir, esclarece aos parlamentares que
foram distribuidas cópias do estudo feito pela assessoria
técnica da Casa do requerimento do Deputado Alvaro Antônio
em que solicita a criação de novos mecanismos de concessão
de bolsas de estudos, e indaga aos parlamentares se estão em
condição de votar o referido requerimento. Nesta
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oportunidade, os membros da Comissão decidem não apreciá-lo,
tendo em vista a complexidade da matéria. Encerrada a l
parte dos trabalhos, passa-se à lg Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposição da Comissão. O
Deputado João Leite apresenta requerimento em que solicita
seja convidado um representante da Orquestra Sinfônica do
Estado de Minas Gerais para discutir as medidas efetivadas
na audiência pública realizada por esta Comissão no dia
29/8/95. 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 proposição sujeita a apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente reabre a discussão
do parecer do relator, Deputado Gilmar Machado, sobre o
Projeto de Lei ng 695/96, que conclui pela aprovação da
matéria com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e esclarece aos parlamentares que foi solicitada
vista da matéria pelo Deputado Anderson Adauto. Com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado retira o referido parecer
e apresenta um novo parecer, em que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei nQ 695/96 com a Emenda nQ 2, e pela
rejeição da Emenda nQ 1. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. A seguir, o Deputado Anderson Adauto
solicita prazo regimental para emitir parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 665/96, no lp turno, pedido que é deferido
pela Presidência. Apôs, submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer do relator, Deputado João Leite, em que
conclui pela aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei ng
708/96. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado João Leite solicita
seja convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei n
497/95. A Presidência defere o pedido do relator e, a
seguir, submete a discussão e votação o Projeto de Lei ng
640/96, no 2Q turno (relator: Deputado Gilmar Machado), o
qual é aprovado na forma proposta. A seguir, submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nQ 1.416/96 (relator:
Deputado João Leite). O Deputado Gilmar Machado solicita
prazo regimental para emitir parecer sobre o Requerimento n
1.417/96, pedido que é deferido pela Presidência. Após,
submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez,
nos termos da Deliberação ng 487, da Mesa da Assembléia, os
Requerimentos ns 1.323/96, 1.359 a 1.363/96. 1.370/96,
1.372 a 1.383/96, 1.387 a 1.391/96, l397 e 1.398/96, e
1.402 a 1.414/96. Logo após, o Presidente passa à discussão
e à votação de pareceres de redação final de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados os pareceres de redação
final dos Projetos de Lei ns 133, 372, 495, 578, 592 e
634/95 e 653, 655, 657 e 670/96. Dando continuação aos
trabalhos, a Presidência registra a presença dos Srs. Abílio
Diogo Nascimento Gouveia, Presidente da Comissão de
Negociação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e Afrânio
Lacerda, Diretor Artístico da Fundação Clóvis Salgado, e os
convida a tomar assento à mesa. Com a palavra, os convidados
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fazem suas reivindicações relativas às medidas efetivadas na
reunião do dia 29/8/95, referente a situação funcional da
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado sugere que um representante da
Fundação Clóvis Salgado participe da Comissão Conjunta do
Funcionalismo Público Estadual, que mantém negociações com
secretários estaduais, visando reajustes salariais das
categorias. As reivindicações salariais dos funcionários da
Fundação Clóvis Salgado estão, dessa forma, encaminhadas ao
Governo, em conjunto com o funcionalismo público. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - Gilmar Machado - João Leite.

ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helénio, Dinis Pinheiro,
Antônio Andrade, Gil Pereira e Carlos Pimenta, membros da
Comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados
Elbe Brandão e Ajalmar Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, a
Presidência leva ao conhecimento dos Deputados o prazo para
apresentação de emendas ao 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 - LDO -, que é de 21/5 a
4/6/96, no horário de 8 ás 15 horas, na Secretaria da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Após, o
Presidente informa aos Deputados o recebimento da
correspondência enviada a esta Comissão pelo Superintendente
da VASP, publicada no Diário do Legislativo de 29/5/96, a
qual presta esclarecimentos sobre os vôos dessa companhia
Ato continuo, a Presidência dá ciência aos Deputados do
recebimento dos Projetos de Lei ns 685, 695 e 716/96, e,
logo após, procede à distribuição do Projeto de Lei ng
695/96 ao Deputado Carlos Pimenta. Prosseguindo, a
Presidência esclarece aos Deputados que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na ordem do dia e a ouvir os
Srs. Mário Genival Tourinho e Dirceu Roque Tostes Barbosa,
Superintendentes da Viação Aérea São Paulo 5A. - VASP -. em
Belo Horizonte, que discutirão sobre as dificuldades
enfrentadas pelos passageiros do Vôo 243, da VASP,
procedente de Recife, ocorrido em abril deste ano. A
Presidência constata o comparecimento do Sr. Mário Genival
Tourinho e, em seguida, passa a palavra à Deputada Elbe
Brandão, para que explique o objetivo da reunião. Após, a
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Tendo em
vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do Deputado
Marcos Helênio, este parlamentar passa a Presidência ao
Deputado Dinis Pinheiro. Com a palavra, o Deputado Dinis
Pinheiro, relator do Projeto de Lei nQ 691/96, emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
no 2g turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, o Deputado Marcos Helênio reassume os
trabalhos e avoca a si a relataria do Projeto de Lei flQ
756/96, sobre o qual emite parecer concluindo pela apróvação
da matéria na forma do Substitutivo nQ 1 com a Emenda flQ 1,
no 2Q turno. Apôs, o Presidente submete a votação, nos
termos da Deliberação da Mesa nQ 487, o Requerimento n
1.278/96, que é aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa
a palavra ao convidado, Sr. Mário Genival Tourinho, para que
faça a sua explanação sobre o assunto em tela e responda às
perguntas dos Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Em seguida, o Deputado Dinis Pinheiro
apresenta requerimento, em que solicita sejam apresentados
votos de congratulações com o Procurador-Geral do Estado
pela expedição da Resolução ng 13/96, que cria a Secretaria
Executiva do Programa de Proteção ao Consumidor e
regulamenta suas atividades. A Deputada Elbe Brandão
apresenta requerimentos, em que solicita seja consignado na
ata dos trabalhos desta Casa voto de congratulações com a
diretoria da TAM pelos excelentes serviços que a empresa vem
prestando aos passageiros do Estado; e sejam ouvidos na
Comissão os representantes do Departamento de Aviação
Comercial - DAC - e das empresas aéreas que operam no Pais,
para discutirem assuntos relativos ao preço das passagens,
bem como à segurança nos vôos, O Deputado Antônio Andrade
apresenta requerimento em que solicita seja registrado na
ata dos trabalhos desta Casa a solidariedade desta Comissão
com o Dr. Mário Genival Tourinho e os demais passageiros do
vôo procedente de Recife, em face dos incidentes ocorridos
no mês de abril deste ano. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento do convidado e dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Marcos Helénio, Presidente - Carlos Pimenta - Gil Pereira.
ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de maio de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge
Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Marcos
Helênio. Havendo núriiero regimental, o Presidente. Deputado
Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Jorge Hannas que proceda á leitura da ata da
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reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda à leitura da correspondência. Este, por
sua vez, dá ciência à Comissão da correspondência enviada
pela UNITEDMEDICAL, referente ao processamento adequado de
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS - (lixo hospitalar). O
Presidente solicita á assessoria que analise a questão. A
seguir, passa-se 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 ns 610/95, 722 e 690/96,
este na forma do vencido no lQ turno (relator: Deputado Luiz
Antônio Zanto); 688 e 712/96, este na forma do vencido no 1Q
turno (relator: Deputado Jorge Hannas); e, no 1Q turno, os
Projetos de Lei flQ5 572/95 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); 764/96 (relator: Deputado Marco Régis). A
Presidência designa o Deputado ,Jorge Eduardo de Oliveira
para relatar o Requerimento nQ 1.400/96. Submetida a
votação, é a proposição aprovada. O Presidente submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 642, 664 e 661/96, os quais são
aprovados. A seguir, o Presidente convida a tomarem assento
à mesa os seguintes convidados: Srs. Lincoln Marcelo da
Silveira Freire, Presidente da Associação Médica de Minas
Gerais; Cláudio Guimarães, da referida Associação, e
Reinaldo Guimarães, Presidente da Comissão de Honorários
Médicos da referida Associação, os quais discorrerão sobre
as cooperativas de saúde, os aumentos de mensalidades de
planos de saúde, o seguro-saúde e a retirada da tabela de
honorários da mencionada Associação. Após a exposição dos
convidados, participam dos debates todos os parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Em
virtude de ter proposição a apresentar, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Marco Régis e, a seguir, apresenta requerimento em
que solicita seja realizada uma reunião destinada a
audiência pública, com a finalidade de se discutirem os
diversos aspectos relativos às atividades do IPSEMG.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Após, o
Deputado Carlos Pimenta reassume a Presidência, agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária que se
fará realizar no dia 5/6/96, às 91h30min, com a finalidade de
se apreciarem as matérias constantes na pauta, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo

de Oliveira - Marco Régis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No- 808/96
EMENDA No 1
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Acrescente-se o seguinte artigo onde convier, renumerando-
se os demais:
"Art ------ O orçamento fiscal para o exercido de 1997

incluirá o valor de i% (um por cento) da previsão global da
receita como dotação para atender a projetos prioritários,
selecionados por meio das audiências públicas regionais, que
não tenham sido incluídos na programação em exercidos
anteriores ou em previsão para o próximo exercício,
promovidos pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.".
Sala das Comissões, 24 de maio de 1996. -
Hely Tarqdinio
Justificação - Representando as audiências públicas
regionais valioso instrumento de políticas públicas e
orçamento, é necessário estabelecer-se montante determinado
de recursos para, sobre esse valor, garantir as prioridades
reclamadas pela sociedade e permitir a participação direta
do cidadão contribuinte no destino de sua contribuição
fiscal. Dessa forma, fica fortalecido o mecanismo das
audiências públicas como exercício efetivo da soberania
popular e atuação objetiva da cidadania

EMENDA Hp 2
Acrescente-se ao art. 9Q o seguinte inciso IX:
°Art.9Q --------------------------------------
IX - demonstrativo da receita orçamentária corrente

ordinária do Estado desdobrada em categorias econômicas,
subcategorias econômicas, fontes, rubricas, alíneas e
subal ineas.".
Sala das Comissões, de de 1996.
Miguel Martini
Justificação: A emenda visa a definir o conceito e a
composição de receita orçamentária corrente ordinária
disposto no art. 212 da Constituição do Estado.

EMENDA No 3
Acrescente-se onde convier:
"Art - ---- - A execução da lei orçamentária anual será
realizada de modo uniforme, visando a assegurar que, no
âmbito de cada orçamento de cada Poder, nenhum subprograma
tenha execução acumulada ao final de cada bimestre, que
exceda em mais de 30% a média da execução acumulada dos
demais programas.

l Q - Excluem-se dessa norma os subprogramas: divida
interna, transferência financeira a municípios, previdência
social a inativos e pensionistas, reserva de contingência e
a despesa realizada com base em créditos extraordinários.

- O cálculo da execução será realizado pela apuração
da representatividade percentual do montante da execução
financeira acumulada em cada subprograma no total da despesa
fixada na lei orçamentária anual para tal subprograma,
considerando os ajustes decorrentes de créditos adicionais
abertos no exercício.
§ 3Q - Ás informações constantes no SIAFI, quanto á

execução orçamentária em cada subprograma, deverão permitir
a verificação do cumprimento do disposto neste artigo.
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# 4Q - Acompanhará a publicação de que trata o 4Q do art.
157 da Constituição Estadual, quando couber, a justificativa
dos eventuais desvios ocorridos no período em relação à
margem de que trata o 'caput'.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996-
Durval Angelo
Justificação: A emenda tem como objetivo fazer valer a

proposta orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo, uma
vez que o orçamento aprovado pela Assembléia Legislativa é,
muitas vezes, desfigurado, pelo simples fato de que
determinados programas aprovados não são realizados, e os
seus recursos desviados para outros programas. Desse modo, a
emenda visa a garantir que os programas aprovados na
Proposta orçamentária sejam realizados.

EMENDA Hp 4
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 5Q:
"Art. Sg - ...................................
Parágrafo único - A estimativa das receitas de que trata o
'caput' deste artigo será elaborada por instituição de
notória especialização, conforme definição da Lei nQ 8.666,
de 1993.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Durval Angelo
Justificação: A lei orçamentária estima as receitas e fixa
as despesas. A elaboração dessa estimativa, para que tenha
efetiva credibilidade, deve ser realizada por instituição de
notória especialização.

EMENDA Ng 5
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Para o exercício do controle e da fiscalização

da execução orçamentária do Estado, cada Deputado terá
acesso automático e imediato à totalidade das informações
constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira
- SIAF."
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Durval Angelo
Justificação: A emenda tem como objetivo permitir que os
Deputados possam ter acesso às informações da execução
orçamentária, e, com isso, cumprir uma de suas funções
primordiais que é a de fiscalizar as contar estaduais.

EMENDA NO 6
Acrescente-se ao aru 9g:
'Art. 9g - ....................................
-IX - demonstrativo das obras e dos recursos a serem
realizados em todas as regiões administrativas do Estado;
X - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em
programas de habitação, saneamento básico, proteção ao meio
ambiente, ao esporte e à cultura, além de apoio á política
estadual da criança e do adolescente-"-
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Carlos Pimenta

EMENDA No 7
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao inciso V do art. 19:

- As exigências de contrapartida não se aplicam:
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a) aos municípios que se encontram em situação de
calamidade pública formalmente reconhecidos;
b) às ações incluídas nas áreas identificadas como

prioritárias pelo Programa Comunidade Solidária.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Carlos Pimenta

EMENDA No 8
Acrescente-se onde convier:
"Ârt . . . . . - Não poderá integrar a lei orçamentária projeto

que não esteja acompanhado de demonstrativo especifico e
detalhado de:

- objetivos e metas;
II - fontes de recursos;
III - natureza das despesas;
IV - órgão ou entidade responsável pela realização das

despesas;
V - identificação dos investimentos por regiões
administrativas.
Parágrafo único - Todo e qualquer recurso empregado na
execução de obra, principalmente no sistema viário, se não
for suficiente para conclusão dessa mesma obra, será
utilizado, proporcionalmente, para a conclusão da parte
correspondente, de acordo com a planilha de custo.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Carlos Pimenta

EMENDA No 9
Dê-se ao inciso II do art 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - ..................................
II - Â regular prestação de contas relativa a convênio já

executado.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Carlos Pimenta

EMENDA NO 10
Acrescente-se ao art. 9Q o seguinte inciso X:
"Art. g - . .
X - demonstrativo da previsão de arrecadação do ICMS por
segmentos econômicos.".
Sala das Comissões, de 1996.
Miguel Martini

EMENDA NO 11
Dê-se ao inciso 1 do 1Q do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - .................................

l Q - . . ............................- 20% (vinte por cento) para os municípios pertencentes
às regiões de planejamento Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Rio
Doce.".
Sala das Comissões. 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Todos os estudos realizados sobre a realidade

sócio-econômica de nosso Estado indicam a região do Rio Doce
como a mais problemática de Minas Gerais, em termos de
opções de desenvolvimento, tendência que se agrava na medida
em que os Governos voltam suas políticas de compensação
social apenas para as regiões Norte e Jequitinhonha,
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realmente necessitadas, e se esquecem da do Rio Doce. Cremos
que, no caso da Ôontrapart ida mínima para transferências de
recursos, esta deve ficar em pé de igualdade com as regiões
Jequitinhonha e Norte.

EMENDA Hp 12
Dê-se ao # 4Q do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - ..............
6 4Q - Ficam dispensados da condição mencionada no
deste artigo os municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja o triplo da parcela
que lhe é devida sobre o produto da arrecadação do ICMS em
seu território, observada a média dos 6 (seis) meses
imediatamente anteriores ao da celebração do instrumento
para transferência de recursos.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A redação ora proposta busca aperfeiçoar o
texto do projeto, deixando-o mais claro, bem como
estabelecendo critério mais rigoroso para a inexigibilidade
da contrapartida municipal em casos de transferências de
recursos.

EMENDA No 13
Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o

titulo 'Reserva de Contingência" não serão superiores a 0,5%
(meio por cento) da receita orçamentária total estimada para
1997.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A rubrica 'Reserva de Contingência" só é

justificável em casos excepcionais. Cremos, portanto, que um
percentual de 0.6% do total do orçamento seja o bastante.

EMENDA Np 14
Suprimam-se os arts. 17 e 36 e acrescente-se o seguinte

Capitulo IV, com seus artigos, renumerando-se os demais:
"CAPÍTULO IV

Das Propostas Relativas ao Servidor Público
Art. . .. . As despesas com pessoal e encargos
previdenciários serão fixadas respeitando-se os princípios
da dignidade, valorização, capacitação e profissionalização
do servidor, bem como o direito adquirido e as disposições
da Lei Comp lementar nQ 82, de 1995, e o art. 169 da
Constituição da República.
Art. .... - A lei orçamentária consignará os recursos
necessários para atender às despesas decorrentes da
implantação dos planos de carreira do servidor e ao reajuste
anual de sua remuneração.
Parágrafo único - O reajuste de que trata este artigo será
efetuado no mês de abril, observando-se a inflação do
período compreendido desde o último reajuste e as
necessidades de sobrevivência do servidor.
Art. .... - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
assim como o Tribunal de Contas e o Ministério Público,
farão publicar no diário oficial do Estado, até o 20Q
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(vigésimo) dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por
unidade orçamentária, demonstrativos de despesa mensal com a
remuneração de seus servidores, por cargo ou função,
discriminando ativos e inativos, realizada nos meses do
trimestre anterior, evidenciando o número de servidores e os
totais de 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, fundações, empresas
subvencionadas e empresas controladas pelo Estado.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helénio
Justificação: A presente emenda visa a resgatar um

tratamento minimamente razoável para o servidor público, no
texto da LDO, posto que esse segmento representa
significativa parcela do orçamento estadual e, conquanto
venha sofrendo irresponsável campanha difamatória movida
pelos arautos do neoliberalismo, ainda é o principal esteio
em que se sustenta a administração pública.

EMENDA NO 15
Acrescente-se ao art. lg o seguinte inciso LII,
renumerando-se os demais:

Art. 1Q - -- .................................
LII - as propostas relativas ao servidor público.'.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helénio
Justificação: Esta emenda preconiza que a Lei de Diretrizes

Orçamentárias contemple dispositivo tradicionalmente tratado
nessa norma, mediante o qual as propostas relativas ao
servidor público possam constituir objeto de previsão para o
exercício financeiro do próximo ano.

EMENDA NO 16
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - Serão incluidas e priorizadas na lei

orçamentária as propostas de natureza orçamentária
selecionadas 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, adaptando-as, no que for necessário, às
políticas estabelecidas para cada área do governo.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996-
Marcos Helênio
Justificação: Para ampliar a democratização efetiva do
processo orçamentário é que apresentamos a presente emenda,
uma vez que se pressupõe serem as audiências públicas
regionais foros privilegiados de participação popular, o que
faz com que mereçam a justa priorização e que se incluam no
orçamento as propostas nelas priorizadas.

EMENDA NQ 17
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
'Art. 2g - Constituem diretrizes para a administração

pública estadual:
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- manutenção do equilíbrio de contas do setor público
para garantir a prestação dos serviços de responsabilidade
do Estado e consolidar sua capacidade de investimento;
II - geração de superávit primário com receita corrente

suficiente para atender o serviço da divida;
III - priorização dos programas estruturantes e

prioritários detalhados no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado e no Plano Plurianual de Ação Governamental, na
alocação de recursos;
IV - atendimento à população de baixa renda, mediante a

ampliação do acesso dessa população aos serviços sociais
básicos e o apoio e a implementação de programas que
concorram para maiores oportunidades de emprego, geração de
renda e segurança alimentar, inclusive em parceria com os
Governos Federal e municipais e o setor privado;
V - combate aos desequilíbrios regionais mediante projetos

especificas de aproveitamento das potencialidades regionais;
VI - democratização das 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, da divulgação e da disponibilização das
informações de acompanhamento da ação governamental;.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helénio
Justificação: Esta emenda visa a aperfeiçoar a redação

original do artigo, a nosso ver excessivamente limitada,
dissociando-se do verdadeiro escopo da administração pública
estadual.

EMENDA NO 18
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"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 por comissão ou
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e
dados, quantitativos e qualitativos, relativos às categorias
de programação, que justifiquem os valores orçados e
evidenciem a ação de governo.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helénio
Justificação: Esta emenda busca aperfeiçoar a redação

original do artigo, proporcionando menos entraves
burocráticos e, conseqüentemente, mais celeridade ao
processo de informação do Legislativo, em sua tarefa de
elaboração e fiscalização orçamentária.

EMENDA No 19
Dê-se ao art. Sg a seguinte redação:
"Art. Sg - A mensagem que encaminhar à Assembléia

Legislativa o projeto de lei orçamentária explicitará os
critérios utilizados para a estimativa das receitas do
orçamento fiscal, bem como as hipóteses inflacionárias
previstas para os períodos de julho a dezembro de 1996 e de
janeiro a dezembro de 1997.".
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Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helénio
Justificação: Embora estejamos vivendo sob uma estabilidade
econômica, não podemos desconhecer a existência de uma
inflação, mínima que seja. Esta emenda objetiva resgatar
essa lacuna no projeto, lembrando, de resto, que, na LDO do
último ano, com inflação já controlada, tivemos, ainda
assim, dispositivo como o acima apresentado.

EMENDA NO 20
Dê-se ao parágrafo único do art. 6Q a seguinte redação:
"Art. 6Q - ...................................
Parágrafo único - As propostas parciais a que se refere o
"caput" deste artigo serão elaboradas segundo os preços
vigentes em junho de 1996.'_
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Esta emenda visa a suprir a lacuna existente
no texto do projeto, na medida em que este não indica
especificamente parâmetros para o estabelecimento de preços.

EMENDA No 21
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ârt . .... - A lei orçamentária deverá vir acompanhada de

demonstrativo dos débitos da administração direta e indireta
com discriminação dos 200 (duzentos) maiores fornecedores e
prestadores de serviços, com os respectivos valores.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo obrigado a

publicar trimestralmente, no seu órgão oficial de imprensa,
até o último dia do mês subseqüente, o demonstrativo
referido no caput" deste artigo, atualizado.'.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: As informações de que trata esta emenda são
de grande relevância, na medida em que proporcionarão maior
transparência à gestão financeira do Governo Estadual. E
que, de posse delas, os parlamentares desta Casa, bem como a
sociedade em geral, poderão acompanhar com maior propriedade
o processo de administração da divida pública estadual.

EMENDA No 22
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. -.-- - E vedado ao Poder Executivo comprometer, a

qualquer titulo, mais de 1/1000 (um milésimo) do total da
receita prevista no orçamento, inclusive receitas oriundas
de créditos suplementares, em propaganda e publicidade legal
de qualquer órgão da administração direta ou indireta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A emenda ora apresentada tem o relevante
escopo de disciplinar o uso de recursos públicos em
propaganda oficial. Temos visto, em inúmeras ocasiões de
nossa história política recente, a utilização abusiva dos
meios de comunicação pelos governos, como mecanismo de
manipulação da opinião pública. Trata-se, enfim, de
dispositivo destinado a coibir o excesso publicitário do
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Governo, pois entendemos que uma administração eficiente tem
em suas obras a melhor propaganda.

EMENDA Hp 23
Suprima-se o inciso III do art. 7.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A emenda em pauta insurge-se contra a
impossibilidade de se emendarem dispositivos da proposta
orçamentária que versem sobre obras não concluídas previstas
no orçamento vigente ou em orçamentos anteriores.
Não desconhecendo a louvável intenção proposta de se coibir

a injustificada paralisação de obra em andamento, entendemos
que a discussão, por via de emenda, de tais obras é
importante e constitui prerrogativa do parlamento, no que
tange ao juizo político que fará sobre esses investimentos,
sendo atitude saudável ao processo democrático de discussão
orçamentária.

EMENDA No 24
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art ------ Os órgãos da administração pública direta e

indireta identificarão, em rubrica especifica para cada um
deles, as despesas com contratos de locação de mão-de-obra e
consultoria em geral.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: A presente emenda tem como objetivo assegurar

maior transparência e perfeita compreensão da definição de
determinados itens de despesas contidos no orçamento.
Ocorre, nesse caso, que as despesas com contrato de locação

de mão-de-obra e consultoria em geral ficam consignadas em
rubrica que aglutina outros itens de despesas, não ficando
claro, portanto, o montante das despesas com os referidos
contratos.

EMENDA Hp 25
Suprima-se o lQ do art. 18.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: Não se justifica a restrição contida no
projeto, já que entidades ligadas a servidores públicos
podem, eventualmente, realizar projetos melhores na área
assistencial, com alcance mais longo e maior seriedade que
outra entidade qualquer. O rigor que se pretende no
dispositivo não se conjuga com o trabalho empreendido pelas
entidades vinculadas ao servidor, tanto mais quando
observamos o tratamento complacente historicamente dado a
diversas entidades munidas de padrinhos poderosos e
duvidosos objetivos. A coragem demonstrada na vedação aos
grupos que integram servidores não é, infelizmente,
estendida ao conjunto das entidades que, por anos a fio, se
alimentam de subvenções públicas para finalidades obscuras
ou incoerentes com seu propósito oficial. Por se tratar de
disposição injustificadamente discriminatória propomos a
supressão do parágrafo mencionado

EMENDA Hp 26
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Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. - A lei orçamentária para 1997 deverá prever recursos

para o Programa de Garantia de Renda Mínima para Famílias
com Filhos em Situação de Risco-".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Almir Cardoso
Justificação: Tendo em vista a tramitação, nesta Casa, do
Projeto de Lei flQ 380/95, que institui o Programa de Renda
Minima, de alto cunho social e de plena implementação, e
que, em principio, beneficiará as regiões mais desassistidas
do Estado, faz-se necessária previsão orçamentária. O
Programa, sendo aprovado na Assembléia Legislativa, terá sua
implementação já no próximo exercício, com a sanção do Poder
Executivo e com vontade política.

EMENDA No 27
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ârt .....- A lei orçamentária para 1997 deverá prever

recursos para realização de assentamentos de trabalhadores
rurais sem terra.`.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1996.
Almir Cardoso
Justificação: Os conflitos pela terra têm crescido
acentuadamente nos últimos anos em nosso Estado. Esses
conflitos têm sido gerados pelo fato de existir um número
expressivo de trabalhadores rurais que não possuem terra
para poder produzir e sobreviver. Por isso, é importante que
sejam garantidos recursos para o assentamento desses
trabalhadores e de suas famílias, ainda mais agora que o
Governo Estadual tem demonstrado certa vontade política para
resolver o problema, ao criar a Assessoria Especial para
Reforma Agrária. . -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL APROPOSIÇÃO DE LEI
NO 12.931

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe
confere o arU 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto total á Proposição de Lei nQ 12.931, que
dá a denominação de João Correa Armond à Escola Estadual do
Bairro Sevilha II, localizada no Município de Ribeirão das
Neves.
Por intermédio da Mensagem flQ 104/96, encaminhou o

Governador do Estado à apreciação desta Casa as razões do
veto, acompanhadas da respectiva proposição de lei.
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, no prazo de 20 dias, receber parecer.

Fundamentação
Há que se ponderar sobre as razões argüidas pelo Chefe do
Poder Executivo ao vetar a proposição de lei sob comento.
De fato, uma vez constatado que o objeto da proposição, a

Escola Estadual do Bairro Sevilha II, 0.4.0.C, do Município
de Ribeirão das Neves, já havia recebido denominação visando
a homenagear a memória de João Correa Armond, por meio do
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Decreto flQ 37.002, de 27/6/95, a edição de lei com o mesmo
objetivo não introduziria elemento novo no mundo jurídico,
Perdendo, assim, a norma legal uma de suas características
essenciais.
De maneira muito simplificada, podemos afirmar que a lei é
regra geral, obrigatória, abstrata, inovadora e que a
possibilidade de introduzir elemento novo no mundo jurídico
e, conseqüentemente, vincular novas condutas é a condição
essencial para que possa ter eficácia. Não apresentando
novidades ao dispor sobre matéria que outro instituto já
havia regulado, a lei deixa de produzir os efeitos que dela
se espera.
Dessa forma, somos obrigados a concordar com as razões
expostas pelo Governador do Estado quando opôs veto á
proposição de lei em questão.

Conclusão
Em face da argumentação apresentada, opinamos pela

manutenção do Veto Total á Proposição de Lei nQ 12.931.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
José Braga, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivo José

- João Leite.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 536/95
Comissão de Defesa Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
faróis durante o dia para os veículos automotores que
transitam em rodovias estaduais.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer em que
conclui pela inconstitucionalidade da matéria, o qual foi
rejeitado pelo Plenário.
Cabe-nos, pois, examinar a proposição quanto ao mérito, nos
termos do art. 103, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento, que dispõe sobre a

obrigatoriedade do uso de faróis durante o dia nas rodovias
estaduais, reveste-se de grande importância. Segundo
estimativas dos órgãos encarregados da segurança no
trânsito, calcula-se que haverá 25 mil mortes e 300 mil
feridos em todo o Pais neste ano, em decorrência de
acidentes com automóveis Em Minas Gerais, esse problema tem
o seguinte agravante: como nosso Estado possui uma das
maiores malhas viárias do Brasil, a possibilidade de
acidentes automobilísticos aqui aumenta consideravelmente.
Os especialistas em segurança no trânsito apontam diversos
fatores que têm contribuído para que exista esse número
alarmante de acidentes. Entre eles, destacam-se a
imprudência dos motoristas e pedestres; o excesso de
velocidade; a má conservação e a má sinalização das estradas
• dos veículos automotores; a legislação, que é ultrapassada
• não pune com rigor os infratores; a falta de fiscalização
mais efetiva, de educação para o trânsito e de medidas
preventivas.



O uso de faróis durante o dia insere-se no contexto das
medidas preventivas, possibilitando aos pedestres melhor
visualização dos automóveis - e é importante lembrar que a
maioria das rodovias estaduais passam por dentro de cidades
e povoados - e proporcionando aos motoristas maior segurança
nas ultrapassagens. Não podemos nos esquecer de que grande
parcela de nossas vias é de mão dupla.
Essa medida já foi adotada no Estado do Paraná, e os
resultados são bastante positivos. Na Suécia, também teve
boa repercussão.
Atualmente, as motocicletas são obrigadas a usar faróis
acesos durante o dia, para que possam ser mais bem
visualizadas. Não vemos razão, portanto, para não estender
essa regra aos demais veículos.
O projeto, no entanto, precisa ser aperfeiçoado. Não se
pode permitir o uso de qualquer farol, mas somente do farol
baixo. Do contrário, poderá haver ofuscamento da visão e,
conseqüentemente, maior número de acidentes. Por outro lado,
é necessário estabelecer o valor da multa, para garantia do
administrado. Deixar isso a critério do Executivo não nos
parece uma boa medida.
Para a consecução de tais objetivos, apresentamos, ao final

deste parecer, as Emendas ns 1 e 2.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 536/95 com as Emendas nQs 1 a 2, a seguir
redigidas.

EMENDA Plg 1
Dê-se ao "caput' do art. 1Q a seguinte redação:
Art. l Q - Fica obrigatório o uso de farol baixo durante o

dia para os veículos automotores que transitarem em rodovias
estaduais.".

EMENDA NO 2
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - Será aplicada multa no valor de 50 (cinqüenta)

Unidades Fiscais de Referência - UFIRs - aos infratores
desta lei, dobrando-se a multa no caso de reincidência, no
período de 1 (um) ano, da infração praticada.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Antônio Roberto.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 710196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em

análise tem por objetivo tornar obrigatória a publicação de
relação dos estabelecimentos comerciais e industriais
multados por poluição e degradação ambiental.
Foi a proposição distribuída ás Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública, que concluíram por sua
aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
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Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo compelir o Poder Executivo a
publicar anualmente, no dia 6 de junho, pela Imprensa
Oficial, sem prejuízo de sua divulgação em outros meios de
comunicação, a relação dos estabelecimentos comerciais e
industriais que, nos 12 meses anteriores a essa data,
tiverem sido multados por poluição ou degradação ambiental.
A publicação dos nomes dos agressores é mais um instrumento

que irá permitir ao Estado cumprir o seu dever de defender e
conservar o meio ambiente para as gerações atual e futuras.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a matéria não

encontra óbice ã sua aprovação. A publicação será feita pela
Imprensa Oficial, podendo o seu custo estar a cargo das
Secretarias da Casa Civil do Governo de Minas Gerais e de
Comunicação Social, compreendido na atividade Divulgação e
Relações Públicas', cuja dotação orçamentária para o
exercício de 1996 é de R$15.000.000,00.
Como a publicação deverá ocorrer no dia 5 de junho de cada
ano, se o projeto for transformado em lei a primeira
publicação dar-se-á em 5/6/97, e as dotações para seu
custeio poderão ser incluídas na proposta orçamentária
referente àquele ano.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 710/96, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior.
PARECER PARA O l g TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 711/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a publicação de relação de servidores
cedidos a entidades de classe.
Publicada em 22/3/96, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nQ 1, de sua autoria. Vem o projeto, agora, a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, 1, "e', do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por escopo tornar obrigatória

para a administração pública do Estado a publicação anual de
rol de servidores ou empregados públicos cedidos a entidades
de classe e profissionais.
As Constituições Federal e Estadual, em seus arts. 37 e 13,
respectivamente, acolheram o principio da publicidade para
as atividades da administração pública. Constitui esse
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principio, com efeito, requisito de eficácia e moralidade
para os atos administrativos.
Os órgãos e as entidades estaduais, ao colocarem servidores
ou empregados públicos à disposição de entidades
profissionais e de classe, devem fazê-lo na exata medida do
interesse público. Entendemos, desse modo, que a divulgação
oficial de lista contendo relação desses servidores e
empregados é de grande importância, pois propiciará seu
conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo
povo em geral.
A matéria objeto da proposição em apreço, nesse sentido,
coaduna-se com os dispositivos constitucionais
supramencionados, na medida em que objetiva dar maior
transparência em matéria de interesse público.

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

Lei nQ 711/96 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe
Brandão - Bonifácio Mourão - Almir Cardoso.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 711/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, a proposição em
estudo dispõe sobre a publicação de relação de servidores
cedidos a entidades de classe.
O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública, que concluíram por sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer,

nos ternos regimentais.
Fundamentação

O projeto de lei em questão tem por objetivo tornar
obrigatória a publicação anual de lista de servidores e
empregados públicos estaduais colocados à disposição de
entidades de classe e profissionais.
A colocação de servidor público ou empregado da
administração pública à disposição de entidades classistas
ou profissionais é medida de interesse público é, portanto,
sua efetivação deve ser divulgada oficialmente, para que
haja controle e conhecimento não só dos interessados
diretos, mas também da população em geral.

No momento em que o servidor público vive um clima de
pressão e insegurança em face das transformações vividas
pelo Pais, a transparência dos atos da administração
pública, acolhida constitucionalmente (arts. 37 e 13 das
Constituições Federal e Estadual, respectivamente), é medida
de moralidade e demonstração de eficácia da gestão pública.
Em termos orçamentários, a medida está prevista no art. 40

da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1996
(Lei no 11.870, de 1Q/8/95), que estabelece: 'as dotações
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referentes a despesas com publicação de atos e matérias no
Diário Oficial do Estado serão consignadas aos órgãos a que
estiverem afetas'.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 711/96 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Clêuber Carneiro - Marcos Helénio.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 736/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo de Minas, com sede
no Municipio de Carmo de Minas.
Após o exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem por objetivo o
tratamento e a integração do excepcional na sociedade, por
meio de sua educação e habilitação profissional. Além disso,
procura a cooperação da comunidade, dos poderes públicos e
também dos pais, para levar avante seu importante trabalho.

Conclusão
Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto

de Lei nQ 736/96 no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 738/96

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Durval
Angelo, tem como objetivo instituir incentivo fiscal para
pessoa juridica que empregue trabalhador preso ou egresso do
sistema penitenciário.
Publicado em 13/4/96, foi o projeto distribuido à Comissão

de Constituição e Justiça, que, em 30/4/96, concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição.
Agora, em razão do que dispõe o art. 195, c/c o art. 103,
VII, c, do Regimento Interno, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer de mérito.

Fundamentação
Constata-se, de uma avaliação minuciosa do projeto em
exame, que a idéia central nele contida é de cunho
eminentemente social. Pretende-se, por seu intermédio,
instituir a concessão de incentivos fiscais para a pessoa
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jurídica que investir na mão-de-obra carcerária ou no
aproveitamento de trabalhador egresso do sistema penal.
E salutar a pretensão do Deputado, conforme expressa no
projeto. E pública e notória a discriminação sofrida por
aquelas pessoas que um dia transgrediram a norma penal,
foram condenadas a cumprir uma pena e, mesmo tendo acertado
as suas contas com a justiça, acabam por sofrer mais essa
condenação de ordem moral. Por outro lado, a falta de uma
ocupação que lhes dê sustento enseja o seu retorno ao mundo
do crime como forma de sobrevivência.
A reintegração do presidiário ou do ex-presidiárto na
sociedade é dever de todos, principalmente do Estado. Também
não há como olvidar a perniciosidade causada pelo ócio nos
nossos presídios, que muitas vezes não contam com qualquer
atividade produtiva para aproveitar a mão-de-obra dos
condenados.
Diante da superlotação das delegacias e da deterioração do

sistema penitenciário no Brasil e em Minas Gerais, há q ue se
buscarem soluções práticas para minimizar a inquestionável
aflição da população carcerária. Acreditamos que o projeto
ora analisado cumpre esse propósito.
Entretanto, apesar de a idéia nele contida merecer a nossa

acolhida, detectamos várias incorreções de ordem técnica na
redação da matéria, razão pela qual apresentamos, na
conclusão do nosso parecer, o Substitutivo nQ 1, que mantém
estrita consonância com a idéia original do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei flQ 738/96 na forma do Substitutivo np 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Hp 1
Institui benefícios e incentivos fiscais por parte do

Estado para pessoa jurídica que empregue preso condenado
recolhido ou ex-condenado egresso do sistema penitenciário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Ficam instituídos incentivos e benefícios fiscais
para a pessoa jurídica que empregar preso condenado
recolhido ou ex-condenado egresso do sistema penitenciário
estadual.
Art. 2Q - Para fazer jus aos benefícios desta lei, deverá a
pessoa jurídica interessada provar a real utilização da mão-
de-obra prevista no art. lg, conforme dispuser o
regulamento.
Art. 3g - O Poder Executivo fixará o limite máximo do
incentivo e dos benefícios fiscais a serem utilizados pelo
empregador, resguardada a proporcionalidade do número de
trabalhadores enquadrados nas hipóteses do art. lQ,
aproveitados pela empresa.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
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Djalma Diniz, Presidente - Antônio Roberto, relator -
Giycon Terra Pinto.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 739/96

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Durval
Angelo, tem como objetivo dispor sobre o uso de uniformes
por policiais civis nos casos que especifica e dá outras
providências.
Publicada em 13/4/96, foi a proposição, que tramita em
regime de urgência, distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em 14/5/96, emitiu parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art.
103, VII, 'a' e 'd", do Regimento Interno, vem o projeto a
esta Comissão para receber parecer de mérito.

Fundamentação
A avaliação de mérito, no caso em tela, deve ser precedida

de reflexão acerca da orientação constitucional aplicável à
Policia Civil.
A Constituição mineira, em seu art. 139, preceitua:
`Art. 139 - A Policia Civil, órgão permanente do Poder

Público, dirigido por Delegado de Policia de carreira e
organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da
disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as

tstaao, cas intracoes penais, exceto as militares, e lhe são
privativas as atividades pertinentes a' ......(Grifo nosso,)
Assim, em razão da natureza das atividades da Policia
Civil, torna-se inadmissível a exigência de utilização de
uniforme preceituada no projeto.
Tanto a apuração de infrações penais como o exercício de
polícia judiciária são funções de caráter investigatõrio,
que dependem necessariamente de sigilo, o que torna até
inconveniente o uso de uniforme por aqueles que as
desempenham.
E oportuno lembrar que quando do cumprimento de certas

diligências determinadas por autoridades policiais
superiores, tem sido recomendada à Policia Civil a
utilização de coletes identificadores. Nesses casos, trata-
se, acima de tudo, de medida de segurança,
Por outro lado, se acolhida a pretensão consubstanciada no
projeto em estudo, criar-se-ia para o erário elevado ónus
decorrente da aquisição dos uniformes mencionados,

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição, em lQ turno,

do Projeto de Lei ng 739/96.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Antônio Roberto, relator -

Glycon Terra Pinto,
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 740/96
Comissão de Defesa Social
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Relatório -

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Durval
Angelo, objetiva instituir o Sistema de Número Fechado para
as unidades prisionais e dar outras providências.
Publicada em 13/4/96, foi a matéria apreciada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo,
agora, a esta Comissão, para, nos termos regimentais, ser
analisada quanto ao mérito.

Fundamentação
O sistema penitenciário brasileiro vem sofrendo severas

criticas dos mais diversos segmentos da sociedade, em vista
de sua deterioração e conseqüente incapacidade de consecução
de seus objetivos.
A proposição em tela tem a pretensão de contribuir para a
reversão desse quadro, especificamente no Estado de Minas
Gerais, procurando estipula( critérios para que se
desenvolva política de adequação do sistema às reais
necessidades dos internos e do poder público.
Nessa linha, estabelece condições para que se defina a

capacidade de cada estabelecimento prisional e para que se
separem os presos sentenciados daqueles que aguardam
julgamento, criando condições mais dignas para o cumprimento
da pena.
Observa-se que a proposta em apreço vai ao encontro dos
interesses da sociedade, proporcionando a melhoria do
sistema penitenciário e, em última análise, da segurança
pública.
Não vislumbramos, portanto, nenhum impedimento que possa

criar óbice para a tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 740/96.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Antônio Roberto, relator - Paulo

Schettino - Glycon Terra Pinto.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

tlç 778/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em
análise disciplina as reclamações relativas à prestação de
serviços públicos a que se refere o 4Q do art. 40 da
Constituição do Estado.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto com as Emendas ns 1 a 3, que apresentou.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para exame de mérito,
nos termos do art. 103, 1, 'd, do Regimento Interno.

Fundamentação
A falta de instrumento legal que faça com que tenham
validade os direitos do consumidor usuário de serviços
públicos tem permitido que a administração pública e os
delegatários dos referidos serviços cometam as mais variadas
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irregularidades, seja em virtude de erro, seja em razão de
atos omissos ou comissivos.
E ponto pacifico, na doutrina e na jurisprudência, que a
prestação de serviços públicos se sujeita a cinco
princípios: continuidade, generalidade, eficiência,
modicidade e uniformidade.
Segundo o principio da continuidade, o serviço público não
pode ser paralisado. Esse principio, em regra, não tem sido
observado no âmbito da administração. Basta o usuário deixar
de pagar suas contas por alguns meses e o serviço é logo
interrompido, o que constitui um absurdo. Numa Situação
dessas, a administração deve, primeiramente, usar de outros
meios para resguardar seu direito. Deixar de prestar o
serviço deve sempre ser a última medida a ser tomada,
principalmente em se tratando de serviços públicos
considerados essenciais.
Também os demais princípios têm sido descumpridos. O
descumprimento do principio da modicidade vem causando
sérios problemas ao usuário, que muitas vezes se vê
impossibilitado de arcar com tarifas nada razoáveis. A falta
de eficiência na leitura de hidrômetros e relógios de luz e
mesmo a falta dessas leituras também ocorrem com freqüência,
constituindo um transtorno na vida do cidadão.
Atualmente, o administrado, na tentativa de solucionar
essas irregularidades, percorre um labirinto burocrático
para fazer suas reclamações e quase sempre não obtém
resposta. Quando a obtém, ou ela é dada em prazo muito
longo, ou de maneira pouco objetiva. Não é possível
continuar convivendo com esse estado de coisas. Nesse
aspecto, o projeto é uma resposta adequada a esses
problemas, pois estabelece prazo para o atendimento das
reclamações e prevê punição para o responsável pelo serviço,
caso as reclamações não sejam atendidas em tempo hábil

Conclusão
Pela razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 778/96 com as Emendas ns 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Jairo Ataide, relator - Elbe
Brandão - Duryal Ângelo - Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Ng 3 AO PROJETO DE LEI
NO 63/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ibrahim
Jacob, tem como objetivo fixar o período de cobrança das
contas mensais das empresas prestadoras de serviço público.
Publicada em 17/3/95, foi a proposição encaminhada às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, as quais emitiram pareceres
favoráveis a sua aprovação.
Durante a fase de discussão do projeto em Plenário, o autor
apresentou o Substitutivo ng 3, que foi encaminhado a esta
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Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O substitutivo em análise procura solucionar um problema
que muito tem afligido os usuários dos serviços públicos de
energia elétrica, telefone e água: a cobrança de multas por
parte das empresas que exploram tais serviços em caso de
atraso no pagamento das contas
Da interpretação do seu art. 1Q, infere-se que a medida
nele contida pretende adotar uma nova sistemática para a
cobrança de tais encargos, de forma a não continuar punindo
aquele consumidor que, por alguma razão, não cumpriu em dia
a sua obrigação -
A sugestão, apesar de alterar substancialmente a redação do
projeto original, mantém estrita obediência aos seus
propósitos
O consumidor inadinplente não estará sendo prestigiado,

como pensam alguns, já que os novos critérios aqui adotados
não retirarão da multa aplicada o seu caráter punitivo.
Estar-se-á fazendo justiça, doravante, àqueles usuários que,
eventualmente, tenham efetuado com atraso o pagamento da
conta.
Exemplo tipico de injustiça, nesse caso, é o caso dos
servidores públicos que recebem seus salários após o
vencimento da conta e acabam por ter que quitá-la com a
incidência de multa de 10%. Situações como essa ocorrem no
dia-a-dia, cabendo ao legislador corrigir tais distorções
Se antes, quando a inflação . supe r ava 30% ao mês, era até
vantajoso para o consumidor atrasar o pagamento da sua
conta, a realidade hoje é outra, e, sob essa ótica, deve a
questão merecer novo tratamento. O atual método de cobrança
de multas acaba por ensejar um elevado ônus para o
consumidor inadimplente e um indevido enriquecimento das
concessionárias-
Entendemos que os critérios consubstanciados no
Substitutivo nQ 3 merecem nossa acolhida, sem quaisquer
reparos, haja vista o tratamento humanitário que se pretende
dar aos consumidores que, por circunstâncias adversas,
deixam de quitar em dia as suas obrigações -
É oportuno lembrar que providências similares às que ora se

propõem já foram adotadas, com pleno êxito, no Estado do Rio
Grande do Sul, tratando-se de um exemplo a ser imitado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do

Substitutivo nQ 3 ao Projeto de Lei nQ 63/95.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996-
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Jairo Ataide - Durval Angelo - Arnaldo Penna - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 207/95

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria do Deputado ibrabim Jacob, o Projeto de Lei nç
207/96 dispõe sobre os critérios para a cobrança de multas
decorrentes de infrações de trânsito.
Aprovado no lQ turno, com a Emenda nQ 1 na forma da

Subemenda nQ 1 e com a Emenda flQ 3, o projeto retorna a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 2Q turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Trata-se de matéria que já foi devidamente examinada pelas
comissões às quais foi distribuída, cabendo-nos tão-somente,
nesta fase, ratificar o nosso posicionamento anterior.
Com efeito, a exigência de prévia notificação ao
proprietário de veiculo das multas por infrações de
trânsito, a par dos procedimentos consubstanciados no
projeto em tela, proporcionará ao agente da autoridade de
trânsito agir de forma mais transparente, uma vez que o
poder público tem o dever de manter plena transparência em
seus atos

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n

207/95 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Jairo

Ataide - Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna - Durval Angelo.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI Hp 207195
Dispõe sobre os critérios para a cobrança de multas

decorrentes de infrações de trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A cobrança de multa praticada em decorrência de
infração ás normas de trânsito deverá ser precedida de
prévia notificação ao proprietário do veículo, resguardados
os seguintes critérios:

- a notificação será feita pessoalmente ao proprietário
do veículo, mediante contra-assinatura aposta no documento,
no qual estarão especificados todos os dados relativamente
ao fato, tais como o dia, a hora, o local e a regra de
trânsito que foi violada, sob pena de nulidade;
II - para cumprimento da diligência da notificação poderão
ser utilizados quaisquer meios, desde que cumpridas as
formalidades previstas no inciso anterior;
III - esgotadas 3 (três) tentativas de notificação, sem

que, comprovadamente, o proprietário do veiculo tenha sido
encontrado, para validação da cobrança da multa deverão ser
publicados 2 (dois) editais sucintos, em dias diferentes, no
diário oficial do Estado ou em outro jornal de grande
circulação, os quais conterão os dados da notificação;
IV - o comparecimento espontâneo do proprietário supre as

formalidades da notificação prévia.
Art. 2 - Os recursos administrativos contra a cobrança da

multa ou qualquer outro fato relativo á autuação deverão ser
impetrados junto ao õrgão competente no prazo máximo de 30
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(trinta) dias contados a partir da data do recebimento da
notificação ou da publicação do último edital.
Art. 3o - Os recursos serão recebidos no efeito suspensivo,
salvo em relação às questões incontroversas constantes na
notificação ou no edital.
Art. 4Q - Serão públicos os julgamentos dos recursos
administrativos, concedendo-se ao proprietário autuado, se
requerido com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas da data do julgamento, o direito à sustentação oral de
sua defesa pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos.
Art. 5Q - Se o recurso for julgado improcedente, paderão
ser acrescidas ao valor da multa as custas relativas à
notificação ou à publicação de editais, bem como a correção
monetária plena desde a data da ocorrência da infração.
Art. 6 - A critério do órgão julgador ou a requerimento da
parte, poderá ser convocada para esclarecimentos a
autoridade policial militar que efetuou a multa, bem como
poderá o proprietário do veículo fazer a sua defesa
pessoalmente ou por meio de seu advogado.
Art. 7Q - Em se tratando de decisão final condenatória, o
proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias
contados da publicação da sentença para efetuar o pagamento
da multa sem juros e sem correção monetária.
Art. Bg - O Estado repassará 50% (cinqúenta por cento) do
produto da arrecadação das multas de que trata o art. IQ ao
município em que ocorrer a infração.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 309/95

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João
Batista de Oliveira, tem como objetivo tornar públicos os
documentos constantes nos arquivos do extinto Departamento
de Ordem Política e Social - DOPS -, relativos ao período
compreendido entre 1964 e 1985
Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2Q
turno, nos termos do art 196, § l, do Regimento Interno.
Em anexo, encontra-se a redação do vencido no lQ turno, que
integra este parecer.

Fundamentação
Ao se implantar no Brasil o regime de exceção, foram
criados organismos de repressão política com o objetivo de
cercear o cidadão quanto ao pleno exercicio de seus direitos
e garantias fundamentais.
Durante essa fase sombria da política brasileira, quaisquer

manifestações que estivessem em desacordo com a orientação
oficial eram sufocadas de imediato, e os seus autores
punidos de plano, sem qualquer oportunidade de defesa.
Parte desses fatos constam nos arquivos oficiais, um dos

quais está em poder do extinto DOPS, que tinha, entre outras
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atribuições, a de reprimir manifestações contrárias ao
regime autoritário.
Não há dúvida de que o projeto procura fornecer à sociedade

um instrumento capaz de resgatar parte da memória dessa fase
da história brasileira, permitindo-se, ainda, às eventuais
vitimas daquele regime de exceção conhecer o inteiro teor
das acusações que sobre elas pesavam e que certamente
constam em tais arquivos.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2Q

turno, do Projeto de Lei ng 309/95 na forma do vencido -no l
turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Antônio Roberto.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 309/95
Assegura aos cidadãos o livre acesso aos documentos
constantes nos arquivos do extinto Departamento de Ordem
Politica e Social - DOPS -, relativos ao período
compreendido entre 1964 e 1985.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica assegurado aos cidadãos o livre acesso aos
documentos, inclusive aos microfilmados, constantes nos
arquivos do extinto Departamento de Ordem Política e Social
- DOPS -, relativos ao período compreendido entre 1964 e
1985
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
119 378/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a ceder, em regime de
comodato, cadeiras cativas aos clubes mineiros que
especifica.
Aprovado no lQ turno na forma do Substitutivo ng 1, com as
Emendas nQs 1 e 2, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o 2Q turno.
Nos termos do art. 196. l, do Regimento Interno, em
anexo apresentamos a redação do vencido, que integra este
parecer -

Fundament ação
As alterações propostas ao texto original da proposição não
interferem no orçamento do Estado e não trazem reflexos para
a receita da ADEMG, uma vez que os próprios clubes de
futebol profissional ficarão encarregados de assegurar os
recursos financeiros necessários à manutenção das 5 mil
novas cadeiras que serão instaladas no Estádio Governador
Magalhães Pinto (Mineirão).
Por oportuno, apresentamos a Emenda nQ 1, que estabelece a

forma de divisão das novas cadeiras, com o posicionamento e
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o espaçamento adequados, de modo a evitar a invasão de
torcidas nos espaços reservados aos respectivos clubes.
Dessa forma, entendemos que a proposição deve prosperar e

merecer a aprovação desta Casa.
Conclusão

Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 378/95, no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno com a Emenda nQ 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA 149 1
Inclua-se onde convier-
"Art. .... - A divisão das cadeiras de que trata esta lei

será feita da seguinte forma, observados o posicionamento e
o espaçamento definidos no quadro constante no Anexo 1:

- 2.000 cadeiras para o Cruzeiro Esporte Clube;
II - 2.000 cadeiras para o Clube Atlético Mineiro;
III - 1.000 cadeiras para o América Futebol Clube.

Anexo 1
(a que se refere o art. da Lei ng , de de de

Proporção do Espaço já Existente
Sala das Comissões. 5 de junho de 1996-
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior.
relator - Geraldo Rezende - Marcos Helénio.

Redação do Vencido no 19 turno
PROJETO DE LEI No 378195

Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão
de uso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar

contrato de concessão de uso, de direito público, remunerado
ou gratuito, com os clubes de futebol profissional, tendo
por objeto a cessão das novas cadeiras cativas que serão
instaladas no Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão.
Art. 2g - Os clubes de futebol profissional se obrigam a
destinar, em cada jogo, 1% (um por cento) das referidas
cadeiras ao SERVAS, para distribuição aos menores carentes.
Art. a - Os clubes de futebol profissional ficam obrigados
a instalar as novas cadeiras cativas, conforme
especificações técnicas fornecidas pela ADEMG, e a arcar com
os custos de sua manutenção.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 725/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta
autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RIJRALMINAS - a permutar imóvel com
o Municipio de Janaúba.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
retornando agora para ser examinado no 2Q turno e para que
se elabore a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela não provoca nenhum impacto no orçamento estadual
porquanto não gera despesas nem provoca o incremento de
receita.
A permuta de imóvel que a RURALMINÂS fará com o Município
de Janaúba reveste-se de interesse público relevante,
considerando-se que no local será construída uma escola
municipal.
Destacamos ainda que não ocorrerá perda patrimonial para o
Estado, uma vez que os imóveis relacionados na referida
transação imobiliária possuem o mesmo valor de mercado.
Observamos também que o projeto em análise obedece ao
disposto no 2Q do art. 105 da Lei nQ 4.320, de 1964, que
trata do ativo permanente do Estado e estatui que a
movimentação dos valores fixos nele compreendidos se fará
com a autorização explicita do Legislativo, sem necessidade
de inclusão no orçamento anual,

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

Lei nQ 725/96, no 2Q turno, na forma do vencido no l Q turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Geraldo Rezende - Marcos Helênio.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Np 725/96

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURÂLMINAS - a permutar imóvel com
o Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1Q - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURÂLMINÂS - autorizada a permutar
imóvel urbano de sua propriedade constituído de terreno com
área de 7.200 m2 ( sete mil e duzentos metros quadrados),
confrontando, pela frente, com a Rua Manaus, numa extensão
de 120m (cento e vinte metros); pela direita, com área
remanescente,, numa extensão de SOm (sessenta metros); pelo
fundo, com área remanescente, numa extensão de 120m ( cento
e vinte metros) e pela esquerda, com a Rua José Teotônio,
numa extensão de 60m (sessenta metros), conforme escritura
pública registrada sob o ng Ri, matricula nQ 5.460, a fls.
113 a V-114 do livro nQ 45-N do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Janaúba, por imóvel de propriedade do
Município de Janaúba, constituído de terreno com área de
1,630m2 (mil seiscentos e trinta metros quadrados), situado
na Rua António Luiz França, s/nQ, no Bairro Veredas, em
Janaúba, havido por doação, conforme escritura registrada
sob o nQ R6, matricula nQ 1.666, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Janaúba.
Art. 2 - A permuta dar-se-á sem torna para as partes.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 1.041/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.041/92, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipô
imóvel que especifica, foi aprovado no 2Q 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 à 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, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.041/92
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipõ
imóvel que especifica -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Matipó o imóvel constituído por um terreno de
171,60m2 (cento e setenta e um virgula sessenta metros
quadrados), situado naquele município, com as seguintes
confrontações: pela frente, numa extensão de 22m (vinte e
dois metros), com a Rua Miguel Monteiro; pelo lado esquerdo,
numa extensão de 7,80m (sete metros e oitenta centímetros),
com a Av. Salvador Sabino, a ser desmembrado do imóvel
havido por escritura de doação ao Estado pelo Município de
Matipó, registrada sob o nQ R-1-811, a fls. 211 do Livro 2-
A, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Abre
Campo.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de prédio para instalação de uma vaca mecânica
e de uma padaria, que servirão ao preparo de alimentos
destinados à população carente.
Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Antônio Roberto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 263/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei np 263/95, do Deputado Antônio Júlio, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Pará de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado no 2Q
turno, com as Emendas ns 1 e 2
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l , do Regimênto Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 263/95
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Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Pará de Minas imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Pará de Minas o imóvel denominado
Patrimônio de Nossa Senhora da Conceição de Torneiros,
constituído por um terreno de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), medindo bOm (cem metros) de cada lado, situado
naquele município, próximo á Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, registrado com o no 31.170, a fls. 99 do livro 3-
AJ, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pará de
Minas, conforme certidão expedida em 2 de maio de 1995.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de uma praça de esportes-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Antônio Roberto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 499/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 499/95, do Deputado Paulo Schettino,
que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao
policial civil, foi aprovado no 2Q 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 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 No 499/95
Obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao
policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Estado obrigado a fornecer equipamento de
segurança ao policial civil para o exercício de suas
funções.
Parágrafo único - Consideram-se equipamentos de segurança,
para os fins desta lei, revólveres, munições, algemas e
coletes à prova de bala.
Art. 2Q - Os critérios de distribuição e de controle dos
equipamentos a que se refere o artigo anterior serão
estabelecidos pelo órgão responsável pela segurança pública.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 535/95
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei nç 635/95, do Governador do Estado, que
dispõe sobre as competências das unidades das Regiõds
Administrativas e dá outras providências, foi aprovado no 2o
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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 Np 635195
Dispõe sobre as competências das unidades das Regiões

Administrativas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As Regiões Administrativas, criadas pela Lei ng
11.962. de 30 de outubro de 1995, e subordinadas
administrativamente à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, têm por finalidade promover a
descentralização da administração pública estadual, bem como
institucionalizar a comunicação com as regiões do Estado,
visando a tornar mais ágil a prestação de serviços públicos
à população.
Art. 2g - Compete à Coordenadoria de Educação:

- proporcionar à população da região condições de acesso
aos serviços educacionais;
II - promover a integração entre os municípios, os órgãos e

as entidades que mantenham serviços educacionais na região;
III - acompanhar e avaliar planos, programas e projetos

educacionais em desenvolvimento na região;
IV - facilitar o atendimento das demandas da população,

possibilitando sua solução no âmbito regional;
v - prestar assistência aos órgãos e às entidades
educacionais sediados na região;
VI - propor ações que fortaleçam a integração inter-
regional no âmbito educacional
VII - participar das audiências públicas de sua
circunscrição, para avaliação e atendimento das demandas
educacionais propostas;
VIII - articular em cada região a ação dos órgãos e das
entidades educacionais.
Art. So - Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento
Socioeconõmico e Ambiental
1 - identificar, priorizar e encaminhar problemas e
reivindicações regionais, contribuindo para a formulação de
planejamento estratégico, políticas e diretrizes setoriais;
II - atuar como interlocutor dos órgãos •e das entidades do
Estado que tenham afinidade com sua área de competência
junto às lideranças políticas e à sociedade organizada, em
todos os segmentos, tendo em vista os objetivos de
descentralização administrativa, melhoria da qualidade dos
serviços públicos e maior satisfação dos usuários;
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades
relativas ao desenvolvimento agropecuário, à cultura, à
ciência, à tecnologia, ao esporte, ao lazer, ao turismo, à
indústria, ao comércio, ao trabalho, à ação social, à
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segurança pública, à defesa social e à defesa do meio
ambiente;
IV - prestar assistência técnica e gerencial aos

municipios, com o objetivo de elevar a qualidade dos
serviços prestados aos cidadãos;
V - interagir com instituições públicas e privadas em
atividades e campanhas de relevante interesse social
VI - desenvolver ações permanentes de melhoria da qualidade
do atendimento aos usuários dos serviços públicos na área de
sua competência;
VII - desenvolver outras atividades que lhe forem

cometidas.
Art. 4 - Compete à Coordenadoria de Infra-Estrutura:
- identificar, priorizar e encaminhar os problemas e as

reivindicações regionais, contribuindo para a formulação de
planejamento estratégico, políticas e diretrizes setoriais,
na sua área de competência;
II - atuar como interlocutor dos órgãos e das entidades do

Estado que tenham afinidade com sua área de competência
junto às lideranças políticas e à sociedade organizada, em
todos os segmentos, tendo em vista os objetivos de
descentralização administrativa, melhoria da qualidade dos
serviços públicos e maior satisfação dos usuários;
III - orientar, coordenar e supervisionar as atividades

relativas ao transporte terrestre, hidroviário e aeroviãrio,
à habitação, ao saneamento, às obras públicas e ao
desenvolvimento urbano;
IV - prestar assistência técnica e gerencial aos

municípios, com o objetivo de elevar a qualidade dos
serviços prestados aos cidadãos;
V - interagir com instituições públicas e privadas em
atividades e campanhas de relevante interesse social;
VI - desenvolver ações permanentes de melhoria da qualidade
do atendimento aos usuários dos serviços públicos na área de
sua competência;
VII - promover a execução de obras de manutenção, reparos e
reformas emergenciais de pequeno porte de prédios públicos e
escolares;
VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem

cometidas.
Art. SQ - Compete à Coordenadoria de Saúde:
- coordenar, orientar e acompanhar, em conjunto com as

instituições de saúde da região, a organização do sistema
regional de saúde, em consonância com o quadro
epidemiológico regional e a política estadual de saúde;
II - coordenar a implantação da política de saúde definida

pelo Sistema único de Saúde - SUS-MG -;
ITt - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar o processo

de planejamento, programação e orçamento, em nível regional
em consonância com as diretrizes da política estadual de
saúde;
IV - acompanhar, orientar e avaliar o processo de

municipalização dos serviços de saúde;
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V - prestar assessoria técnica aos municípios, quanto à
prestação e à organização dos serviços, na área de sua
competência;
VI - implantar as atividades de acompanhamento, controle e
avaliação, na sua área de competência;
VII - implantar e acompanhar sistematicamente na região a
aplicação de normas técnicas que visem à prevenção e ã
solução de problemas de saúde;
VIII - coordenar e acompanhar as atividades relacionadas
com a vigilância sanitária, na sua área de competência;
IX - desenvolver atividades de treinamento e capacitação de
pessoal da Coordenadoria e dos municípios da área de
abrangência da Região Administrativa e delas participar;
X - acompanhar as atividades de administração e execução
financeira de projetos específicos do SUS-MG no âmbito da
Região Administrativa;
XI - acompanhar as atividades das fundações vinculadas ao
SUS-MG no âmbito da Região Administrativa
Art. 6 - Compete à Coordenadoria de Assuntos Fazendàrios:
- representar a Secretaria de Estado da Fazenda e os

demais órgãos e entidades do Sistema Estadual de Finanças na
Região Administrativa;
II - assessorar o Coordenador-Geral em assuntos relativos à

competência da Secretaria de Estado da Fazenda e dos demais
órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de
Finanças;
III - assessorar os titulares da unidade administrativa
regional da Secretaria de Estado da Fazenda e dos demais
órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de
Finanças, em assuntos relativos à participação destes em
atividades inerentes à administração regional;
IV - articular junto aos dirigentes da Secretaria de Estado

da Fazenda e dos demais órgãos e entidades do Sistema
Estadual de Finanças a participação destes em atividades e
ações integradas de governo em sua Região Administrativa,
respeitadas as competências estabelecidas na Lei nQ 9.520,
de 29 de dezembro de 1987, e no Decreto nQ 28.168, de 7 de
junho de 1988;
V - promover a integração entre a Secretaria de Estado da
Fazenda e os demais órgãos integrantes do Sistema Estadual
de Finanças, com vistas à representação na Região
Administrativa;
VI - promover a integração entre a Secretaria de Estado da
Fazenda e os demais órgãos estaduais com representação na
respectiva Região Administrativa, visando a atender às
demandas da comunidade local
VII - propor ao Coordenador-Geral, em nome da Secretaria de
Estado da Fazenda e dos demais órgãos e entidades do Sistema
Estadual de Finanças, ações que sejam relevantes para a
Região Administrativa;
VIII - contribuir para a eficácia do processo de

descentralização administrativa do Estado;
IX - articular a participação da Secretaria de Estado da
Fazenda e dos demais órgãos e entidades no esforço do
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Governo do Estado para atender às necessidades da populaçãc
da região;
X - atender às solicitações dos representantes do Sistema

Estadual de Finanças na Região Administrativa, no âmbito de
sua competência;
XI - informar à comunidade regional a natureza dos serviços
executados pela Secretaria de Estado da Fazenda e prestar-
lhe os esclarecimentos necessários;
xix - acompanhar a implementação das ações de governo, na

área de assuntos fazendários, em sua região de atuação.
Art. 7Q - Compete à Coordenadoria de Administração:
- coordenar as atividades relativas a provimento e

vacância, bem como a disponibilidade e reversão;
II - coordenar e executar as atividades relativas a

concessão de aposentadoria, renúncia à aposentadoria e
revisão de proventos;
III - analisar e informar processos de aposentadoria

relativos a direitos e vantagens do servidor aposentado;
IV - proceder à fixação dos proventos do servidor

aposentado, tendo em vista o vencimento ou a remuneração do
cargo ou da função, os adicionais por tempo de serviço, as
gratificações e as vantagens pecuniárias;
V - orientar e coordenar as atividades de cadastro de

pessoal nas unidades setoriais e acompanhar sua execução;
VI - proceder à apuração do tempo de serviço para expedição
de certidões de contagem de tempo, para efeito de contagem
reciproca e para fins de direito;
VII - executar atividades relacionadas à concessão de

matricula ao servidor público - MASP - e ao pensionista;
VIII - receber, autuar e examinar os expedientes relativos
à acumulação de cargos, funções e empregos no serviço
público estadual;
ix - adquirir centralizadamente material permanente e

equipamento, independentemente da origem do recurso para
rateio da despesa;
X - identificar, classificar, padronizar e codificar o

material;
xi - requisitar dados, informes e relatórios dos órgãos e

das entidades da administração estadual da região;
XII - realizar exame médico parcial para readmissão,
aproveitamento, transferência, reversão e reintegração de
servidor e para concessão de licença para tratamento de
saúde e aposentadoria por invalidez;
Xlii - realizar exames médicos admissionais e periódicos de

servidor;
xiv - promover a coordenação e a execução de atividades
relativas a medicina e segurança do trabalho;
XV - promover, sob qualquer de suas modalidades, a

aquisição, a alienação, a reserva, a cessão, o arrendamento
e a destinação de imóveis;
XVI - regularizar e destinar os bens imóveis do Estado
localizados na região;
XVII - realizar sindicâncias, inquéritos e processos
administrativos;
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XVIII - exercer a correição administrativa, por meio da
apuração dos ilicitos administrativos e da aplicação das
sanções cabíveis;
XIX - executar as atividades inerentes à administração de
pessoal e orientar o servidor quanto a seus direitos e
deveres;
XX - controlar a movimentação de pessoal, mantendo quadros

atualizados, por unidade regional;
XXI - executar as atividades de administração de material,
patrimônio, transporte e serviços gerais e as de
documentação e arquivo;
XXII - elaborar a folha de pagamento de sua circunscrição,
observadas as instruções da Superintendência Central de
Pagamento de Pessoal
XXIII - propor e implementar ações que visem a ampliar,
dinamizar, universalizar e racionalizar o sistema de
informações da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração;
XXIV - representar a referida Secretaria junto à Companhia
de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais -
PROOEMGE -, no ãmbito de sua competência;
XXV - implantar, nas unidades setoriais, as medidas de
racionalização e desburocratização definidas pela
Superintendência Central de Modernização Administrativa -
SUMOR -;
XXVI - prover a Região Administrativa do pessoal
necessário;
XXVII - implantar programas de treinamento e de

desenvolvimento de pessoal
Art. 8Q - Serão estabelecidos em decreto:
- a adequação das unidades regionais dos órgãos e das

entidades da administração pública estadual aos limites
territoriais das Regiões Administrativas, mantidas as sedes
existentes na data da publicação desta lei;
II - o detalhamento das competências das Coordenadorias a

que se referem os arts. 2Q a 7Q desta lei;
III - as prioridades de implantação gradativa das Regiões

Administrativas;
IV - a relação dos órgãos e das entidades com representação

na região e a indicação das Coordenadorias com as quais
manterão permanente articulação.
Art. 9Q - Os órgãos e as entidades que não mantenham
unidade administrativa na área de atuação da Região
Administrativa serão representados pelas Coordenadorias
setoriais, que encaminharão as demandas da comunidade para
serem analisadas pela sede.
Art. lo - A Secretaria Executiva e a Assessoria Técnica
Regional observarão, quanto às respectivas competências, o
disposto nos arts. 7Q e 8Q da Lei nQ 11.962, de 30 de
outubro de 1995.
Art. 11 - Esta lei, entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
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José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Antônio Roberto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 733/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nç 733/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para os fins que menciona e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, com as Emendas flQS 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 à 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 Hp 733/96
Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a União para os fins que menciona e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operação de crédito com a União no valor de até
US$400.020.626,74 (quatrocentos milhões vinte mil seiscentos
e vinte e seis dólares norte-americanos e setenta e quatro
centavos), correspondentes ao montante da divida externa
vencida e vincenda do Estado, em condições iguais às obtidas
pela União nos acordos de renegociação celebrados com os
credores estrangeiros, conforme as Portarias ns 208, de 23
de agosto de 1995, e 211, de 24 de agosto de 1995, do
Ministério de Estado da Fazenda.
Parágrafo único - Os recursos decorrentes da operação de

crédito de que trata este artigo serão destinados à
liquidação de compromissos originários de empréstimos
obtidos pelo Estado junto a credores estrangeiros.
Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como

garantia da operação de crédito referida no artigo anterior,
bem como dos financiamentos concedidos pela União para a
liquidação das dividas vencidas e vincendas de
responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
- COPASA-MG -, no valor de até US$69.779.782,81 (sessenta e
nove milhões setecentos e setenta e nove mil setecentos e
oitenta e dois dólares norte-americanos e oitenta e um
centavos), decorrentes de empréstimos contratados com Bancos
estrangeiros:

- receitas a que se refere o aru 155, 1, II e III, da
Constituição Federal;
II - recursos provenientes das quotas de que trata o art.
159, 1, "a", e II, da Constituição Federal;
III - quotas de fundos de propriedade do Estado
Art. 3 - Ficam o Estado e suas instituições financeiras
autorizados a participar do Programa de Estimulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro
Nacional, a ser instituído pela União, podendo realizar,
direta ou indiretamente, com o Banco Central do Brasil ou
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com a Secretaria do Tesouro Nacional, as operações de
crédito previstas no Programa, no valor de até
R$1.500.000.000.00 (um bilhão e quinhentos milhões de
reais), com o oferecimento das garantias estabelecidas no
art. 2Q desta lei-
Art. 4 - Fica o Poder Executivo autorizado a assumir as
dividas vencidas e vincendas de responsabilidade da
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais -
CODEURB -, em liquidação, resultantes de financiamentos
obtidos junto a Bancos estrangeiros, no valor de até
US$10.701.073,44 (dez milhões setecentos e um mil e setenta
e três dólares norte-americanos e quarenta e quatro
centavos).
Art. SQ - Serão consignadas, no orçamento anual do Estado,
dotações suficientes para a amortização do principal e dos
encargos das operações de crédito previstas nesta lei.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 745/96
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 745/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q 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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 745196
Autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio á
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- aderir ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao

Ajuste Fiscal de Estados, de que trata o Voto nQ 162/95, do
Conselho Monetário Nacional;
II - aditar o contrato de refinanciamento de que trata a

Lei Federal nQ 8.727, de 5 de novembro de 1993, de forma a
assegurar o dispêndio de até 11% (onze por cento) da receita
liquida real do Estado no pagamento das dividas
refinanciadas;
III- negociar, junto à rede bancária, a transformação do

saldo devedor existente em 30 de novembro de 1995, relativo
aos empréstimos tomados pelo Estado em antecipação de
receita orçamentária, em divida fundada.
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Art. 2Q - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair,
junto à Caixa Econômica Federal, com garantia do Tesouro
Nacional, empréstimo no valor de até R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) nas linhas de crédito
previstas no Voto nQ 162/95, do Conselho Monetário Nacional,
bem como a oferecer ao garantidor, como contragarantia, os
recursos provenientes da arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e das cotas do
Fundo de Participação dos Estados - FPE.
Parágrafo único - Os recursos provenientes do empréstimo de

que trata este artigo serão destinados ao pagamento de
débitos em atraso, ao ajuste fiscal e ao saneamento
financeiro do Estado e ao programa de demissões voluntárias
a ser aprovado por lei.
Art. 3 - A partir da proposta orçamentária para o
exercício de 1997, o orçamento anual do Estado consignará
recursos para a amortização do principal e o pagamento dos
acessórios do empréstimo de que trata o artigo anterior.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Maria Barros.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.303/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Schettino, a proposição em
tela tem por objetivo a inserção nos anais da Assembléia dos
documentos: "A População Mineira" e 'Notas para a Construção
de um Novo Modelo para a Policia Civil de Minas Gerais -
Subsídios Panorámicos para Conhecimento do Excelentissimo
Senhor Governador Eleito Doutor Eduardo Azeredo', da
Associação dos Delegados de Carreira da Policia Civil de
Minas Gerais.
Publicada em 25/4/96, vem a matéria à Mesa da Assembléia

para receber parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Trata-se de matéria arrolada pelo Regimento Interno na
competência originária da Mesa ria Assembléia, como se pode
verificar por meio da leitura dos dispositivos do referido
Diploma a seguir transcritos:
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

dentre outras atribuições:

Viii- emitir parecer sobre;

.c - requerimento de inserção, nos Anais da Assembléia, de
documentos e pronunciamentos não oficiais;".
Quanto à admissibilidade da inserção dos citados documentos
nos anais da Assembléia, entendemos merecer a questão exame
mais acurado, que passamos a fazer.
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O conteúdo dos referidos documentos forma um todo
homogêneo, revestindo-se de especial importância em face da
urgente necessidade de adequação da Policia Civil à nova
realidade brasileira, hoje transfigurada pelo progresso da
Nação - desconhecido de algumas gerações passadas -, pela
crescente injustiça social e pelo conseqüente aumento da
violência.
O próprio documento se intitula 'Notas para a Construção de
um Novo Modelo para a Policia Civil de Minas Gerais e
contém, no seu bojo, a essência dessa necessidade de
mudança: "A postura da entidade era e continua sendo a -opção
pelo novo, refutando o modelo tradicional da organização
policial civil'.
Entendemos tratar-se de documento que se enquadra com

perfeição na norma do art. 245, XIII, do Regimento Interno,
pois não é oficial e aparenta ser especialmente relevante
para o Estado

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
nQ L303/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José
Ilaueisen - Errnano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.309196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição
em análise tem por escopo a inserção nos anais da Assembléia
do documento intitulado "Manifesto dos Radiodifusores, da
Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT.
Publicada em 26/4/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

Por tratar-se da inserção de documento não oficial nos
anais da Casa, a matéria deve obedecer ao preceito do art.
245, XIII, do Regimento Interno, que dispõe:
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:

XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais especialmente relevantes para o
Estado;".
Quanto à competência para emissão do parecer, a regra é a
do art. 80, VIII, 'c, do Regimento Interno, que preceitua:

,'Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,
entre outras atribuições:
1- ...........................................
VIII - emitir parecer sobre:
a) ............................................
c) requerimento de inserção, nos anais da Assembléia, de

documentos e pronunciamentos não oficiais.".
No que tange ao conteúdo, faz a peça que se quer
transcrever grave denúncia, pois admite a possibilidade da
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existência de inúmeras emissoras operando na ilegalidade e
praticando o crime tipificado no art. 70 da Lei nQ 4.117, de
27/8/62, que instituiu o Código Brasileiro de
Telecomunicações.
Como se vê, o assunto é de grande interesse, e nada impede
a tramitação do requerimento.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.309/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Sebastião Navarro Vieira - R&olo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 1.348/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em
análise tem por finalidade o encaminhamento de pedido de
informações ao Secretário da Casa Civil e Comunicação Social
sobre a composição e o funcionamento do Conselho Editorial
da Rádio Inconfidência Ltda.
Publicada em 3/5/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Rádio Inconfidência Ltda., empresa pública constituída
por força da Lei nQ 7.219, de 25/4/78, sob a forma de
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tem por
finalidade a execução de serviços de radiodifusão.
Vinculada à Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social,
submete-se à mesma norma de fiscalização e controle dos
demais órgãos do Poder Executivo, por inferência da redação
do art. 62, XXXI, da Constituição do Estado:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa;
1- ..........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
No que tange à tramitação da matéria, importa analisar,
primeiramente, a prescrição dos arts 245, XII, e 246 do
Regimento Interno:
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:
1- ..........................................
XII - informações às autoridades estaduais por intermédio
da Mesa da Assembléia;".
"ArU 246 - Dependerão de parecer os requerimentos a que se

referem os incisos XII e XIII do artigo anterior
A competência para emissão do parecer é definida pelo art.

80, VIII, "d", do Regimento Interno:
'Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

dentre outras atribuições;
1- ..........................................
VIII - emitir parecer sobre;
a) ...........................................
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d) requerimento de informações às autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia;'.
No que se refere ao mérito da questão, a preocupação do
Deputado solicitante tem por fundamento a inquietante
constatação da força dos meios de comunicação, autêntica
faca de dois gumes que, se mal usada, poderá trazer graves
prejuízos para o Estado.
Segundo Bobbio, a ideologia tem a missão de orientar os
comportamentos políticos coletivos. Todavia, não resta,
hoje, nenhuma dúvida quanto ao controle exercido pelos
grupos privados sobre os meios de comunicação, que, por sua
vez, manipulam de tal forma a opinião pública que já se
constituíram, com certeza, no quarto Poder. E necessário,
pois, que o Estado atue com firmeza para salvaguardar os
interesses da coletividade, que não podem ficar à mercê de
grupos ou corporações.
Com base nesses motivos, somos levados à ilação de que
assiste ao Deputado razão ao invocar, na justificação do
requerimento em análise, o preceito contido no art. 229, 1,
da Constituição Estadual.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.348/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen.
relatora - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira -
Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.349/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em

análise tem por finalidade o encaminhamento, de pedido de
informações ao Secretário da Casa Civil e Comunicação Social
sobre o funcionamento do Conselho Estadual de Comunicação
Social
Publicada em 3/5/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

 

O Conselho Estadual de Comunicação Social é órgão
consultivo, auxiliar do Poder Executivo, e tem por
finalidade a realização dos princípios constitucionais
relativos à comunicação social. Sua criação se deu consoante
o mandamento do art. 230 da Constituição do Estado, que
enuncia:
Art. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, o

Estado instituirá, com órgão auxiliar, o Conselho Estadual
de Comunicação Social, composto de representantes da
sociedade civil, na forma 'da lei.".
Todavia, para completa lisura da administração, deve o
Conselho submeter-se, assim como os demais órgãos do
Executivo, aos rigores da fiscalização. E essa tarefa é
cometida à Assembléia Legislativa por decisão
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constitucional, como se pode notar de disposições textuais
da Constituição do Estado:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ..................................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
A admissibilidade da matéria se apóia nos arts. 245. XII, e
246, e seu exame cabe à Mesa por determinação do art. 80,
VIII, "d", do Regimento Interno.
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

entre outras atribuições:

VIII - emitir parecer sobre:
a) ...................................................
d) requerimento de informações às autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia;".
Não há, portanto, óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

flQ 1.349/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 1.350196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, a proposição em análise
tem por escopo a inserção, nos anais da Assembléia, do
editorial intitulado "Com Licença Dr. Vilela" e do relato da
carreira profissional e política do Dr. Joaquim Vilela,
publicados no jornal "A Vanguarda", de Boa Esperança.
Publicado em 3/5/96, vem o requerimento à Mesa, para
receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O suporte regimental para tramitação da matéria encontra-se
nos arts. 245 e 246 do Regimento Interno, a seguir
transcritos:
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:
1- ............................................
XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado;".
"Art. 246 - Dependerão de parecer os requerimentos a que se

referem os incisos XII e XIII do artigo anterior.".
A relevância do assunto, exigência da prescrição
regimental, pode ser extraída, 'por inferência, de dois
Parágrafos do texto publicado no referido jornal, "ad
verbum":
"De sua dignificante atuação de módico cristão, com

certeza, dão testemunho honesto e sincero diversas gerações
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desta e de muitas outras cidades circunvizinhas,
beneficiárias de seus conhecimentos, de sua ciência e, acima
de tudo, da extremada dedicação votada a seus pacientes.'
"Fraternidade e Política - expressivo tema da Campanha da

CNBB para 1996 - foi sempre a realidade inspiradora de sua
longa vida pública, cujo ponto alto se consubstanciava no
entendimento de que a verdadeira política tinha de ser
fraterna, sob pena de perder sua razão de ser, sob pena de
transformar-se em perfeito sinônimo de corrupção e traição.
Essa dupla feição da riquíssima personalidade do
homenageado merece destaque para exemplo desta e de muitas
futuras gerações.
Assim, o requerimento em apreço encontra-se de acordo com
as normas regimentais, não havendo, portanto, óbice á sua
tramitação.

 Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.350/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ermano Batista.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.355196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, a proposição em
análise tem por finalidade a inserção nos anais da
Assembléia da reportagem "Santiago Volta para Casa",
publicada no "Jornal de Fruta]", em 20/4/96.
Publicada em 3/5/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O requerimento em apreço foi encaminhado à Mesa em
obediência ao preceito do art. 80, VIII, "c', do Regimento
Interno: -
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

entre outras atribuições:

VIII - emitir parecer sobre:
a) ............................................
c) requerimento de inserção, nos anais da Assembléia, de
documentos e pronunciamentos não oficiais;".
Trata-se de reportagem publicada no "Jornal de Frutal",
sobre feitos da Policia Civil mineira.
A admissibilidade da matéria para inserção nos anais da
Assembléia está condicionada à obediência à prescrição do
art. 245, XLII. do Regimento Interno, de 'documento
especialmente relevante para o Estado".
A policia cumpre papel que lhe é atribuído pela
Constituição da República, em seu art. 144, qual seja o de
refrear a violência existente no País:
'Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
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ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
1- ...........................................
IV - policias civis;

1 - ':
- As policias civis, dirigidas por delegados de

Polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
A Policia Civil cumpre no Estado dupla função: a
administrativa e a judiciária. Com a primeira, ela assegura
a ordem pública, buscando impedir ou impedindo a prática de
crimes, com uma atuação preventiva. Com a segunda função, a
regressiva, ela atua depois do crime, colhendo ou coletando
os seus elementos, a fim de permitir a fundamentação da ação
penal.
Cabe ao Estado, portanto, prover a segurança da sociedade,
de acordo com a determinação do art. 2, V, da Constituição
Estadual
'Art. 2 - São objetivos prioritários do Estado:
1- ...........................................
V - criar condições para a segurança e a ordem públicas;'.
O Estado, por ser órgão de segurança pública, satisfaz o

mandamento constitucional de "preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio' (art. 136 da
Constituição Estadual). Assim, o desempenho da policia nessa
e em outras ações se verifica em harmonia com esse
principio. Executa o nobre papel de instrumento de
pacificação social nas mãos do Estado
Pretendemos enaltecer a atuação dos intrépidos policiais no
caso. Entendemos constituir-se a tarefa mais um episódio
vitorioso de sua árdua e gloriosa atividade. O destaque
desse grupo, sem demérito a tantos outros, igualmente
heróicos e valorosos, traria, em conseqüência, estimulo e
vigor á corporação.
Além disso, a reportagem que serve de pano de fundo á
atuação da Policia Civil reveste-se de mérito particular,
enquadrando-se na exigência da norma do art. 245, XIII, do
Regimento Interno, de ser documento "especialmente relevante
para o Estado!!.

Finalmente, em desdobramento a esse raciocínio, declaramos
não haver, também, óbice ao atendimento da segunda parte do
pedido do Deputado, de se dar ciência da matéria aos
interessados.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.355/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira,
relator - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio,

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.366196
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em

estudo pretende seja solicitada à Secretaria da Educação uma
proposta de plano de carreira para o magistério público
estadual
Publicada em 7/5/96, vem a proposição à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais-
Fundamentação

Os requerimentos em que se solicita informação às
autoridades estaduais, por intermédio da Mesa da Assembléia,
dependem de parecer, conforme o que preceituam os arts. 245,
XII, e 246 do Regimento Interno. A competência para emitir o
parecer é da Mesa da Assembléia, como dispõe o mandamento
regimental a seguir transcrito:
Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

entre outras atribuições:
1- ..........................................
VIII - emitir parecer sobre:
a) ...........................................
d) requerimento de informações às autoridades estaduais,

somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia".
O acolhimento ao pedido depende, portanto, de enquadrar-se
a matéria como fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembléia.
Para verificar o cumprimento da prescrição regimental,

socorremo-nos da Subseção IV da Constituição do Estado, Que
doutrina sobre as atribuições da Assembléia Legislativa:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta"-
Pretende o Deputado, em seu pedido, sejam solicitadas

providências à Secretaria da Educação relativamente ao plano
de carreira do magistério. Lembremos a singular história dos
mestres brasileiros. Acossados pelas vicissitudes da própria
carreira, vilipendiados pelo materialismo imediatista do
mundo atual, ludibriados por governos sucessivos, já não têm
muitas esperanças de realização e felicidade. Como muito bem
leciona Arnaldo Niskier: "A idéia de sacerdócio já não ganha
tantos adeptos, e o que se busca é o retorno, na chamada
remuneração condigna, de tantas horas e anos dedicados à
causa do ensino". ("In": A Escola Nova. Ed. Nova Fronteira,
Rio de Janeiro, 1986.)
A valorização do magistério por meio de uma formação que
lhe assegure a competência profissional e de salários
condignos é algo que se impõe com urgência, se quisermos
viabilizar o ideal- do constituinte mineiro, gravado no art
2, VII. da Constituição do Estado:
Art. 2 - São objetivos prioritários do Estado:
1- ..........................................
VII - garantir a educação, o ensino".
Como desenvolvimento desse principio e como ponto de
partida na busca de soluções para os problemas essenciais da
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educação e do magistério, importa atentar para o que manda o
art. 196, VI, da mesma Constituição;
"Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

VI - valorização dos profissionais do ensino, com a
garantia, na forma da lei, de plano de carreira para o
magistério público, com piso de vencimento profissional e
com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos, realizado periodicamente, sob o regime jurídico
único adotado pelo Estado para seus servidores".
E oportuna, portanto, a providência pedida.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.366/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.367/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o requerimento em

análise tem por finalidade solicitar informações á Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - sobre terreno de
propriedade dessa empresa, localizado no Município de
Cambuqui ra.
Publicada em 9/5/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A admissibilidade de pedido de informações a autoridades
estaduais subordina-se às regras dos arts. 245, XLI, e 246
do Regimento Interno, dependendo, ainda, de parecer da Mesa,
que tem competência privativa sobre a matéria, exigindo-se
que se trate de proposição em trâmite ou de fato sujeito a
controle e fiscalização da Assembléia (art. 80, VIII, "d",
do Regimento Interno).
Sabe-se, ainda, que o controle e a fiscalização dos atos do
Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, são
atribuídos à Assembléia Legislativa por força do que manda a
Constituição Estadual em seu art. 62, inciso XXXI.
D requerimento do Deputado, que ora se submete à apreciação
da Mesa da Assembléia, pretende solicitar informações à
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - sobre
possíveis irregularidades que estariam acontecendo com o
referido imóvel da empresa, que, apesar de se destinar, por
disposição de lei municipal de uso e ocupação do solo, à
plantação de um bosque, estaria sendo ocu pado por centenas
de famílias, conforme se deduz da análise do próprio texto.
Quanto à natureza jurídica da empresa observada,
constatamos ser ela sucessora de Metais de Minas Gerais S.
A. - METAMIG -, que foi criada pelo Estado por meio da Lei
nQ 2.462, de 13/10/61, como uma sociedade de economia mista,
subordinada à Lei das Sociedades Anônimas.
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Conforme se pode observar da leitura da Lei flQ 10.316, de
12/12/90, a COMIG nasceu da alteração da denominação e dos
objetivos da Companhia Agrícola de Minas Gerais - CAMIG -.
para Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, e
incorporou, segundo determinação do art. 4Q da mesma lei, a
Metais de Minas Gerais S.A. - METAMIG.
A participação do Estado no capital social da empresa é de
51%, e o seu controle acionário somente poderá ser
transferido mediante autorização legislativa (art. 3Q da Lei
nQ 10.316, de 1990).
Cumpre, ainda, notar que, por força do parágrafo único do
art. lQ da Lei np 13.316, de 1990, vincula-se a COMIG à
Secretaria de Estado de Indústria, Mineração e Comércio,
sujeitando-se, portanto, a controle e fiscalização da
Assembléia.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.367/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de maio de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Rêmolo Aloise, relator -
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.385196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio do requerimento em epigrafe, pretende o Deputado
José Henrique seja encaminhado apelo ao Secretário da
Fazenda para que se inclua nos formulários DAMEF - Anexo 1 -
VAF A um campo denominado Distrito, que permita
identificar em. qual unidade administrativa do território
municipal ocorre o valor adicionado para efeito de
distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios'
Publicado em 10/5/96, veio o requerimento para deliberação
desta Comissão, nos termos do art. 104, inciso III, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 21 da Lei Complementar Estadual nQ 37, de 1995,
determina que o Poder Executivo, por meio da Secretaria da
Fazenda, deverá divulgar os índices definitivos de
participação dos novos municípios criados pela Lei ng
12.030, de 21/12/95, na parcela do ICMS que lhes é devida,
sendo certo que o Valor Adicionado Fiscal - VAF -
corresponde atualmente a, no mínimo, três quartos do
montante pertencente aos municípios.
Na forma prevista na Lei nQ 12.040, de 1995, a chamada Lei
Robin Hood, em 1996 o VAF terá um peso de 88% no rateio do
ICMS pertencente aos municípios mineiros.
Registre-se ainda que a Lei Complementar nQ 63, de 1990,
veda a retenção das parcelas a serem creditadas aos
municípios referentes aos índices de participação no produto
da arrecadação do ICMS.
O requerimento em tela é oportuno, uma vez que propõe a
inclusão do distrito nos formulários DAMEF - Anexo 1 - VAF A
utilizados pela Secretaria da Fazenda para apurar o valor
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adicionado pertencente aos municípios. A medida proposta
permitirá a apuração dos valores da produção liquida
comercializada no território do distrito, possibilitando
assim a correta distribuição dos valores gerados naqueles
antigos distritos, hoje transformados em municípios.
No entanto, de modo a adequar a redação da proposição,
possibilitando o exato entendimento das solicitações ora
formuladas, apresentamos o Substitutivo ng 1.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Requerimento flQ 1.385/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1
Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja encaminhado apelo ao Secretário de Estado
da Fazenda, para que se adotem, com a urgência necessária,
as seguintes medidas relacionadas ao Valor Adicionado Fiscal
- VAF:
a) inclusão de forma permanente de um campo denominado
"Distrito" no formulário DAMEF - Anexo 1 - VAF A, modelo
06.01.48, e, no formulário índice de Participação dos
Municípios no ICMS - VAF 8, modelo 06.04.99, para fins de
identificar em qual unidade administrativa do território
municipal ocorreu o valor adicionado, na forma de apuração
estabelecida nas Resoluções ns 2.784 e 2.795, de 1996;
b) determinação ás administrações fazendárias para que
façam constar nos formulários atuais a identificação do
distrito em cujo território ocorreu o valor adicionado, até
a confecção dos novos formulários contendo as alterações ora
propostas.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Cléuber Carneiro, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 1.386/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o
Requerimento nQ 1.386/96 solicita seja formulado apelo ao
Secretário de Recursos Humanos e Administração, a fim de que
revogue a Instrução Normativa SCAM flQ 001/96, do
Superintendente Central de Administração de Material,
publicada no 'Diário do Executivo' de 13/4/96.
Publicada em 10/5/96, a matéria foi encaminhada a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art.
104. III, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa á revogação da Instrução
Normativa SCAN nQ 001/96, baixada pela Superintendência
Central de Administração de Material da Secretaria de
Recursos Humanos e Administração, a qual equiparou o
conceito de água mineral ao de água potável de mesa, para
efeito de indicação do tipo de água no objeto dos atos



convocatórios de licitação para a aquisição do fornecimento
de água para consumo humano.
Tal medida, segundo informa o autor do requerimento, poderá
gerar prejuízos às empresas mineradoras de água mineral do
Estado, Que em 1995 comercializaram 150 milhões de litros,
detendo o 2Q lugar no 'ranking" nacional.
Ressalte-se, ainda, a relevância do requerimento, uma vez
que se trata da regulamentação de procedimentos para a
aquisição de água para consumo humano nos órgãos da
administração estadual.

A matéria se insere no âmbito da competência desta
Comissão, não havendo impedimento à sua tramitação nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.386/96.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão, relatora.

o
c
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BELO HORTZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 7 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Wilson Trópia
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados: -
Bilac Pinto - José Braga - Miguel Barbosa - Wilson Trópia.

 

Falta de "Quorum" -
O Sr. Presidente (Deputado Wilson Trópia) - 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 Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 10 , às 20 horas. -
ATA DA 359 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e nove de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Carlos Murta, Durval Angelo, Elbe Brandão
e Bilac Pinto, membros da comissão supracitada. 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 dá ciência do recebimento das seguintes
proposições, bem como dos relatores a que foram
distribuídas: Projetos de Lei ngs 705 e 741/96 (relator:
Deputado Arnaldo Penna); 771/96 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); 778/96 (relator: Deputado Carlos Murta). A seguir,
o Presidente procede à leitura de duas correspondências, uma
do Sr. José Eustáquio Damasceno, Presidente do Sindicato dos
Policiais Rodoviários Federais, e outra do Sr. Edson de
Matos Cruz Homem, Presidente da Associação dos Exatores do
Estado de Minas Gerais (publicadas no "Diário do
Legislativo" de 25/5/96). O Presidente comunica aos
Deputados que o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei nQ 808/96, de autoria do Governador do
Estado, é de 21/5/96 a 4/6/96. Esgotada a matéria destinada

la Parte da reunião, a Presidência passa à la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Durval Angelo apresenta
requerimentos solicitando sejam convidados os Srs. Santos
Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública, e
Benedito Domingos Mariano, Ouvidor da Policia do Estado de
São Paulo, e a Sra. Heléna Greco, Coordenadora de Direitos
Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, para
debaterem o Projeto de Lei nQ 741/96; e solicitando seja
convidado o Sr. José Denísio Pereira para debater o Projeto
de Lei ng 682/96. 0 Deputado Arnaldo Penna apresenta
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requerimento solicitando seja convidado um técnico da
COPÂSA-MG para debater o Projeto de Lei flQ 682/96. Com o
mesmo objetivo, o Deputado Bonifácio Mourão apresenta
requerimento solicitando seja convidado um técnico do IPEM.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Esgotada a matéria destinada á 1
Fase, passa-se à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições de deliberação do
Plenário. O Deputado Bonifácio Mourão faz a leitura de seu
parecer sobre o Substitutivo nQ 3, apresentado no 1Q turno,
em Plenário, ao Projeto de Lei ng 63/95, mediante o' qual
conclui pela aprovação da matéria. Durante a fase de
discussão, o Deputado Durval Angelo solicita vista da
proposição, a qual é concedida pelo Presidente. Em seguida,
colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer em que
a Deputada Elbe Brandão que conclui pela rejeição das
Emendas ns 2 e 3, apresentadas no lQ turno, em Plenário, ao
Projeto de Lei nQ 626/96. A seguir, submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer em que o relator conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 459/95, no 2Q turno, na forma
do vencido em 1Q turno (relatór: Deputado Carlos Murta). São
também aprovados os pareceres em que os relatores concluem
pela rejeição do Projeto de Lei nQ 425/96 no lQ turno
(relator: Deputado Arnaldo Penna); e pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 674/96 no lQ turno (relatora: Deputada
Elbe Brandão). A seguir, o Deputado Arnaldo Penna solicita
prazo regimental para emitir seu parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 682/96, e seu pedido é deferido pela Presidência.
Esgotada a matéria da 2 1à Fase, passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado, em lQ Turno, o-Projeto de
Lei nQ 599/95 (relator: Deputado Carlos Murta). Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão -
Bonifácio Mourão , - JairoAtaide - Durval Angelo.
ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconceilos,
Wilson Trõpia e Antônio Roberto, membros da Comissão
supracitada. Encontram-se presentes, ainda, os Deputados
Arnaldo Canarinho, Francisco Ramalho, Ailton Vilela, Dlinto
Godinho, Paulo Piau, Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Ivair
Nogueira e Arnaldo Penna. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. À presente reunião tem por
finalidade apreciar a matéria constante na pauta e discutir,
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em audiência pública, os problemas de poluição causados pelo
Frigorifico Industrial de Betim - FRJGDBET. O Presidente
passa a fazer a leitura do Oficio flQ 113/96, de 14/5/96, da
Câmara Municipal de Betim, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 25/5/96. Em seguida, comunica aos
Deputados que o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei flQ 808/96, do Governador do Estado, é de 21
de maio a 4 de junho. Passa-se à lçq Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Presidente faz a leitura de requerimento do Deputado Raul
Lima Neto, em que solicita audiência pública desta Comissão
para debater sobre o Projeto de Lei nQ 627/95, que dispõe
sobre a conservação das nascentes naturais e o saneamento
dos cursos de água e dos lagos de domínio estadual, com a
presença de representantes de entidades ligadas a essa
questão. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Ivo José passa a Presidência ao Deputado Ronaldo
Vasconcel los e apresenta requerimento em que solicita uma
visita desta Comissão à mina de ouro explorada pela
Companhia Vale do Rio Doce no Município de Caeté, para
verificação, "in loco", dos impactos ambientais causados
pela exploração da referida mina. Colõcado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Ronaldo Vasconcel los passa
a Presidência ao Deputado Ivo José, que concede a palavra ao
Deputado Arnaldo Canarinho. Este apresenta requerimento, em
que solicita uma visita desta Comissão às instalações de
tratamento do Frigorifico Industrial de Betim - FRIGOBET.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado sem
restrições. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. O Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do
Projeto de Lei nQ 252/95, solicita prazo regimental para
emitir seu parecer. O Presidente defere o pedido. Ainda com
a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do
Projeto de Lei nQ 579/95, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ
turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, o Presidente anuncia a presença dos
seguintes convidados que farão parte da mesa dos trabalhos:
Deputado Arnaldo Canarinho, Diretor-Presidente do FRIGOBET;
Sr. Mauricio Andrés Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente - FEAM -; Sra. Romilda Maria Sabino,
Vereadora à Câmara Municipal de Betim; Sr. Manoel Senra,
engenheiro químico e responsável pelo Projeto FRIGOBET.
Registra-se, também, a presença do Sr. José Clâudio
Junqueira Ribeiro, Diretor de Controle Ambiental da FEAM; da
Sra. Rita Anizelli, Chefe de Recursos de Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal de Betim; dos Srs. Raimundo Loyola
Júnior e Willer Alves Reis, Coordenadores de Vigilãncia e
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Betim; Oswaldo
Tolentino Filho, Conselheiro Municipal de Saúde; Carlos
Mauro Morais Gonçalves, da SEL Engenharia Ltda. ; da Sra.
Adriane Pena, Assessora Jurídica da FEAM; do Sr. Celso
Constantino Marques, engenheiro químico da FEAM; das Sras.
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Valéria Cellis de Assis Campos, Assessora de Meio Ambiente
da Prefeitura Municipal de Betim; Gislande Maria de
Oliveira. Presidente da Associação de Moradores do Bairro
Imbiruçu, e do Sr. Ârthur Januário de Souza, Presidente da
Associação Popular dos Moradores do Bairro Jardim
Teresópolis. O Presidente apresenta suas considerações
iniciais sobre o assunto, por ser de sua autoria o
requerimento que deu origem a esta audiência pública. Ato
continuo, passa a palavra aos convidados que fazem parte da
mesa, para que teçam suas considerações iniciais sobre o
assunto. A Vereadora Ronilda Maria Sabino denuncia os
problemas ocorridos na região, com o mau cheiro proveniente
dos tanques de decantação de efluentes do FRIGOBET. O
Deputado Arnaldo Canarinho, Diretor-Presidente do FRIGOBET,
assegura que é o mais interessado em resolver o caso e
propõe a instalação de aeradores para se aumentar a
oxigenação nas lagoas de decantação. Abre-se um amplo debate
entre os convidados, moradores da região e funcionários do
FRIGOBET, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrados os debates, a Presidência anuncia que esta
Comissão fará realizar uma visita ao mencionado Frigorífico,
atendendo a requerimento do Deputado Arnaldo Canarinho, no
dia 13/6/96, às 91h30min, e, na oportunidade, solicita ao Sr.
Mauricio Andrés Ribeiro, Presidente da FEAM, a indicação de
um técnico daquele órgão para acompanhar os membros da
Comissão na referida visita. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
dos convidados e dos demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Iva José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Wilson Trópia

- Antônio Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 654/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o sistema de revistas nos
estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que se
manifestou por sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade. Em seguida, o projeto recebeu da Comissão de
Defesa Social parecer por sua aprovação.
Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica

da fiscalização financeira e orçamentária.
Fundamentação

A proposição em tela traz repercussão financeira e
orçamentária apenas em seu art. s, que prevê a instalação
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de detectores de metais e outros equipamentos necessários
para impedir o ingresso de armas e drogas nos presídios.
Na hipótese de serem insuficientes os recursos previstos no

orçamento da Secretaria da Justiça para aquisição de
equipamentos e material permanente, o Poder Executivo deverá
abrir créditos suplementares para acobertar as despesas
decorrentes da aplicação do disposto no art.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei nQ 654/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Alencar da Silveira Júnior - Marcos Helênio.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 816/95

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 111/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei ng
816/96, que dispõe sobre a organização da assistência social
no Estado, cria o Conselho Estadual de Assistência Social e
dá outras providências.
Utilizando-se da prerrogativa q ue lhe confere o art. 69 da
Carta mineira, o Governador do Estado solicitou que a
matéria tramite em regime de urgência.
Publicada em 22/5/96, a proposição foi distribuída às
comissões competentes para receber parecer, em reunião
conjunta, nos termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 103, do
Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, o qual está fundamentado nos
seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo organizar a política de
assistência social, estabelecendo os princípios que irão
nortear a elaboração e a execução de programas e projetos
voltados, prioritariamente, para o amparo às crianças, aos
adolescentes, aos portadores de deficiência física e aos
idosos carentes; o amparo a pessoas portadoras de
deficiência, sua habilitação e a promoção de sua integração
ao mercado de trabalho; a garantia de um salário mínimo de
beneficio mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou tê-la provida por sua família; o amparo às
famílias carentes e a promoção da integração de seus membros
ao mercado de trabalho; o apoio ao adolescente carente por
meio do desenvolvimento de habilidades técnicas e educativas
em treinamento remunerado, dentro das condições
estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
(arts. 2Q e 3p).
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Objetiva também a criação do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, como órgão superior de
deliberação colegiada, vinculado à Secretaria do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, órgão da
administração pública estadual responsável pela coordenação
da Política Estadual de Assistência Social (arts. 8Q e 13).
A composição e a competência do referido Conselho estão
estabelecidas, respectivamente, nos arts. 9Q e 10 da
proposição.
A assistência social é direito assegurado pelo art. 203 da

Constituição da República. Estabelece ainda a Lei Maior que
as ações governamentais na área da assistência social serão
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas
com base na descentralização politico-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais á esfera federal e
a coordenação e a execução dos respectivos programas às
esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social; e na participação da
população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os
níveis.
Verifica-se, pois, que a legislação ordinária estadual
deverá observar as diretrizes traçadas pela norma geral, os
parâmetros por ela estabelecidos, como forma de garantia do
cumprimento dos princípios constitucionais nela
disciplinados.
A Lei Federal ng 8.742, de 7/12/93,que dispõe sobre a

organização da assistência social e dá outras providências,
tem a característica de norma geral, segundo estabelece seu
art. 11
O que se impõe observar na lei supracitada é a competência
atribuída aos Estados por meio do art 13 e a criação do
Conselho Estadual de Assistência Social, de composição
paritária entre governo e sociedade civil; do Fundo de
Assistência Social, com orientação e controle do respectivo
Conselho de Assistência Social, e do Plano de Assistência
Social, como condição para o repasse ao Estado dos recursos
de que trata a referida lei, nos termos de seu art. 30.
Finalmente, cumpre salientar que o Poder Executivo

encaminhou a esta Casa Legislativa projeto de lei que cria o
Fundo Estadual de Assistência Social, sem o qual não será
possível o cumprimento dos objetivos e dos programas
traçados pela politica de assistência social que ora se
implementa.
Analisados, pois, os aspectos juridico-constitucionais
concernentes ao projeto de lei em exame e em face do art.
61, XIX, da Carta mineira, o qual atribui à Assembléia
Legislativa a competência para dispor sobre a matéria de
competência reservada ao Estado Federado no § lQ do art. 25
da Constituição da República, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
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Opinamos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela
legalidade do Projeto de Lei nQ 816/96.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Simão Pedro Toledo - Marcos Helênio - Alencar da Silveira
Júnior.

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em exame, de autoria do Governador do Estado,
dispõe sobre a organização da assistência social no Estado,
cria o Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras
providências.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito da proposição.
Fundamentação

Pesquisas realizadas por entidades internacionais como o
UNICEF demonstram a estarrecedora situação do menor no
Brasil: cerca de 41 milhões de crianças menores de 18 anos
vivem em famílias cuja renda 'per capita" é de meio salário
mínimo, e a taxa de mortalidade infantil é de 800 crianças
por dia (pesquisa IPLAN - UNICEF - 1985/1996).
Esses dados atestam que a situação da criança no Pais é

grave e merece ser tratada com mais seriedade. Por outro
lado, observamos que as medidas adotadas para saná-la, tanto
as repressivas como as assistencialistas, não surtiram
efeito. A abordagem do problema era culpar os pais pela
situação do menor, desviando assim a atenção para a falta de
política social adequada à nossa realidade, ou seja, uma
política de assistência social nos níveis nacional e
regional.
Historicamente, no Brasil, a assistência social foi
assumida pela sociedade, limitando-se o Estado a apoiar e
estimular as instituições filantrópicas e sociais por meio
de repasse de verbas, sempre sob uma ótica de benemerência e
assistencial ismo.
As profundas crises econômicas vivenciadas pelo Pais nas
últimas décadas agravaram o quadro social das populações
pobres e fizeram surgir questionamentos à prática
assistencial ista. A par disso, exigiram a intervenção do
Estado a fim de atender ás demandas por uma política de
assistência que garantisse os mínimos sociais.
Na década de 80, movimentos populares, partidos políticos e
entidades representativas dos assistentes sociais
incrementaram o debate sobre a necessidade de uma política
de assistência social, que culminou com a inserção do tema
nas Constituições Federal e Estaduais e nas leis orgãnicas
municipais.
Apoiados pela Constituição Federal, que universaliza a
assistência social e a define como responsabilidade do
Estado, ganha força o processo de regulamentação da matéria.
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Surge, então, a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS -
sob a égide da descentralização, da municipalização e da
participação popular em todo o processo, desde a elaboração
da política de assistência até a sua fiscalização e
execução.
Minas Gerais, em 1991, com a realização do 1 Seminário
Estadual de Política Social, iniciou o processo para o
estabelecimento da lei que garantiria a assistência no
âmbito das políticas públicas.
Com essa finalidade, os Poderes constituídos, bem como

entidades sociais e filantrópicas, organizações de classe e
associações incrementaram os debates pela aprovação da lei
que garante a assistência enquanto política pública.
Nesse processo, estabeleceram-se várias parcerias entre as

secretarias de Estado, fundações e entidades que integraram
o Fórum Mineiro de Articulação da Política Social,
constituindo o Grupo Interinstitucional de Implementação da
LOAS, com o propósito de sensibilizar e articular regiões e
municípios, sociedade civil e setores governamentais para o
estudo da questão assistencial no Estado, bem como de
divulgá-lo. Houve muitos obstáculos em razão dos
desentendimentos e da falta de articulação e compromisso no
desenrolar do processo-
Finalmente, em 1994, a Secretaria do Trabalho e Ação Social
assume a coordenação do processo, por meio do Grupo
Interinstitucional de Implementação da LOAS, e, para tal,
conta com a colaboração do Conselho Regional de Serviço
Social.
Assim, o projeto em análise é a concretização desse
processo em que o Estado organiza os serviços de assistência
social e assegura ás crianças e aos adolescentes, aos idosos
e ás pessoas portadoras de deficiência a execução de sua
política de assistência social.
Entretanto, o exame da matéria revela imperfeições com
relação à forma, que poderiam provocar dubiedade na
interpretação de determinados dispositivos.
Por isso, a fim de tornar mais viável e segura a aplicação
das normas contidas na proposição, estamos apresentando as
alterações, propostas na forma do Substitutivo flQ 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 816/96 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre a Política 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. 1 Q - A assistência social, direito do cidadão e dever

do Estado, é política de seguridade social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada por meio de um
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conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade para garantir o atendimento ás necessidades
básicas do cidadão.
Art. 2 - O Estado e os municípios observarão os princípios
e as diretrizes estabelecidos nesta lei na formulação de
suas políticas de assistência social.
Art. 3 - Á Política Estadual de Assistência Social tem por

objetivos:
- o amparo à criança e ao adolescente carente;

II - o amparo ao idoso carente;
III - o amparo à pessoa portadora de deficiência, a

promoção de sua habilitação profissional e de sua integração
ao mercado de trabalho;
IV - o amparo à 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 disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Art. 4Q - A Política Estadual de Assistência Social rege-se
pelos seguintes princípios:

- primazia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos e extensão das demais

políticas públicas ao destinatário da ação assistencial;
III - respeito á dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, sendo vedada a
comprovação vexatória de necessidade;
IV -. igualdade de direito de acesso ao atendimento, sem

discriminação de qualquer natureza, às populações urbanas e
rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, dos serviços, dos
programas e dos projetos assistenciais, bem como dos
recursos concedidos pelo poder público e dos critérios para
sua concessão.
Art. 5 - Consideram-se entidades e organizações de

assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos beneficiários desta lei,
bem como as que atuam na defesa de seus direitos.
Parágrafo único - As entidades com fins lucrativos poderão
prestar serviços ao sistema de assistência social, de 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 - O 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. 7Q
Art. 7 - Compete ao Estado:
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- destinar recursos financeiros para os fundos municipais
de assistência social, a titulo de participação no custeio
do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante
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 nos conselhos estadual e municipais, respeitando a
realidade regional e local;
III - realizar e financiar, em conjunto com os municípios,

as ações assistenciais de 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;
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 beneficio a que se refere o art. 20 da Lei Federal no
8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Art. 8o - A instância coordenadora da Política Estadual de
Assistência Social é a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único - A Secretaria de que trata este artigo

será a responsável pela formulação da Política Estadual de
Assistência Social, estabelecendo as normas gerais, os
critérios para a definição de prioridades e elegibilidade,
os padrões de qualidade na prestação de benefícios,
serviços, programas e projetos.
Art. 9 - Compete á Secretaria de Estado do Trabalho, da

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

de assistência social do Estado;
IV - prover recursos para o pagamento dos benefícios

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

para a qualificação sistemática e continuada de recursos
humanos 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 as organizações

cadastradas;
XIII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas
políticas socioeconõmicas setoriais, visando á definição do
patamar mínimo de atendimento ás 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 - As instâncias deliberativas do sistema
descentralizado e participativo de assistência social, de
caráter e composição paritária entre governo e sociedade
civil, são:

- as Conferências Estadual e Municipais de Assistência
Social;
II - os Conselhos Estadual e Municipais de Assistência

Social.
Art. 11 - Fica criado o Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS -, órgão superior de deliberação colegiada,
vinculado á Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, cujos membros, nomeados
pelo Governador, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida
recondução por igual período-
Art. 12 - O CEAS é composto de 18 (dezoito) membros e
respectivos suplentes, cujos nomes são indicados á
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, de acordo com a seguinte
configuração:

- 9 (nove) representantes de órgãos governamentais,
sendo:
a) 2 (dois) da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
b) 1 (um) da Secretaria de Estado da Educação;
c) 1 (um) da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral
d) 1 (um) da Secretaria de Estado da Saúde;
e) 1 (um) dos Secretários Municipais de Assistência Social
f) 1 (um) da Secretaria de Estado da Fazenda;
g) 1 (um) da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento;
h) 1 (um) dos Conselhos Municipais de Assistência Social.
II - 9 (nove) representantes de entidades não

governamentais, sendo:
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a) 2 (dois) de entidades de usuários da assistência social,

de âmbito estadual;
b) 2 (dois) de entidades de defesa dos direitos de

beneficiários da assistência social, de âmbito estadual;
c) 2 (dois) de entidades representativas das instituições
filantrópicas prestadoras de serviços de assistência social,
de âmbito estadual;
d) 2 (dois) de entidade representativa de trabalhadores na
área de assistência social, de âmbito estadual;
e) 1 (um) representante não governamental dos Conselhos
Municipais de Assistência Social. -

- Os representantes de secretarias de Estado serão
indicados pelos titulares das Pastas

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

- Os membros do CEAS não serão remunerados e suas
funções serão consideradas serviço público relevante.

4Q - O CEAS é presidido por um de seus integrantes,
eleito entre seus membros, para mandato de 1 (um) ano,
permitida recondução por igual período.

- O CEAS contará com uma Secretaria Executiva, cuja
estrutura será estabelecida em ato do Poder Executivo.
Art. 13 - Compete ao CEAS:

- aprovar o Plano Estadual de Assistência Social;
II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços

de natureza pública e privada no campo da assistência
social
III - normatizar o registro de entidades e organizações de

assistência social e registrar aquelas cuja área de atuação
ultrapasse o limite de 1 (um) só município;
IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e

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

extraordinariamente, por decisão da maioria absoluta de seus
membros, a Conferência Estadual de Assistência Social,
precedida de pré-conferências regionais, a qual terá
atribuição de avaliar a situação da assistência social e
definir diretrizes e prioridades para a Política Estadual de
Assistência Social
VI - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da
assistência social encaminhada pela Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente;
VII - aprovar critérios para a transferência de recursos
para os fundos municipais de assistência social,
considerando os planos municipais de assistência social, bem
como os indicadores que permitam distribuição mais
eqüitativa entre as regiões, tais como população, renda "per
capita", mortalidade infantil e concentração de renda;
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VIII - disciplinar os procedimentos de repasse de recursos
para as entidades e as organizações de assistência social,
sem prejuizo do disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IX - fiscalizar, acompanhar e avaliar a gestão de recursos,

bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e
projetos aprovados;
X - apreciar e aprovar os planos de aplicação de recursos

do FEAS;
XI - determinar as diligências necessárias ao
esclarecimento de dúvida quanto à correta utilização de
recursos de assistência social por parte das entidades
beneficiárias, ouvidos os conselhos municipais de
assistência social em primeira instância;
XII - sugerir e aprovar mecanismos de participação do
cidadão e de segmentos da comunidade na fiscalização da
aplicação dos recursos de assistência social e na avaliação
dos resultados;
XIII - aprovar critérios para a celebração de contratos ou
convênios entre os órgãos governamentais e não
governamentais na área de assistência social;
XIV - 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;
XV - regulamentar, suplementarmente, as normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
de acordo com os arts. 20 e 22 da Lei Federal nQ 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
XVI - 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, indicando as medidas
pertinentes á correção de exclusões constatadas;
XVII - propor modificações na estrutura do sistema estadual
que visem à promoção, à proteção e à defesa dos direitos dos
usuários da assistência social
XVIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XIX - fazer publicar, no órgão oficial do Estado e em
periódicos de circulação no Estado, súmula de suas atas e
resoluções, bem como demonstrativos das contas aprovadas do
FEAS;
XX - dar posse aos conselheiros, a partir da sua
instalação;
XXI - estimular e incentivar a atualização permanente dos
servidores de instituições governamentais e não
governamentais envolvidos na prestação de serviços de
assistência social;
XXII - articular-se com o Conselho Nacional e os conselhos
municipais, bem como com organizações governamentais,
nacionais e estrangeiras, propondo intercâmbio, celebração
de convênio ou outro meio, com vistas à superação de
problemas sociais do Estado;
XXIII - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Assistência

Social
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XXIV - zelar pela observância do disposto nesta lei e

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

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos
de Assistência Social

Seção 1
Dos Benefícios Eventuais

Art. 14 - Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que
visam ao pagamento dos auxílios natalidade e funeral às
famílias cuja renda mensal per capita" seja interior a 114
(um quarto) do salário mínimo.
l - O CEAS regulamentará a concessão e o valor dos

benefícios previstos neste artigo mediante critérios e
prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS.
6 2Q - Poderão ser estabelecidos outros benefícios

eventuais nos casos de calamidades públicas e para atender a
necessidades advindas de situação de vulnerabilidade
temporária, com prioridade para a criança, a família, o
idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante e a
nutria.

3 - 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 até 6 (seis) anos de
idade, nos termos 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, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos. 05 princípios e as
diretrizes estabelecidas 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 n 8.069,
de 13 de julho de 1990.

Seção III
Dos Programas de Assistência Social

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

l Q - Os programas de que trata este artigo serão
definidos pelo CEAS, obedecidos os princípios, os objetivos
e as diretrizes que regem esta lei, em consonância com as
prioridades definidas pelos conselhos municipais de
assistência social e constantes nos planos municipais, com
prioridade de inserção profissional e social.
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f 2Q - 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 nQ 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 sua organização social; sua
capacidade produtiva e de gestão, comvistas á melhoria das
condições gerais de subsistência e á elevação do padrão da
qualidade de vida.
Art. 18 - O incentivo a projetos de enfrentamento da
pobreza assentar-se-á na articulação e na participação de
diferentes áreas governamentais e na cooperação entre
organismos governamentais, não governamentais e da sociedade
civil.

Capitulo IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 19 - O CEAS, por decisão da maioria absoluta de seus
membros, ouvido o Conselho Nacional de Assistência Social e
respeitados o orçamento estadual e a disponibilidade 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 da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente promoverá os
atos necessários à implantação do Conselho Estadual de
Assistência Social, de conformidade com o disposto no art.
12 desta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
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 o 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 de

entidades assistenciais na Secretaria de Estado do Trabalho.
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente será
exigida a apresentação do certificado de registro e
autorização de funcionamento expedido pelo conselho
municipal de assistência social, em conformidade com o
disposto no art. 9g da Lei Federal nQ 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
Art. 22 - As entidades e as organizações de assistência
social que incorrerem em irregularidade na aplicação de
recursos repassados pelos poderes públicos terão suspensa,
temporariamente, a sua inscrição no CEAS, sem prejuizo das
ações civeis e penais cabiveis, resguardando-se o



287
 1

atendimento dos usuários, segundo normas do Conselho
Nacional de Assistência Social.
Art. 23 - O CEAS terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
a partir da data da primeira investidura de seus membros
para elaborar o Regimento Interno, que disporá sobre o
funcionamento e a estrutura do Conselho.
Art. 24 - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da publicação desta lei, deverá nomear
comissão paritária para elaborar a proposta de reordenamento
dos órgãos da assistência social na esfera estadual, na
forma do art. SQ da Lei Federal ng 8.742, de 7de 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. 5 de junho de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,
relator - Jairo Ataide - Luiz Antônio Zanto.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe
dispõe sobre a organização da assistência social no Estado,
cria o Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras
providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade •e
legalidade.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social manifestou-se
por sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentou.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
Nosso Pais apresenta quadro econômico com perversa
distribuição de renda, altamente concentrada, e também com
alta taxa de desemprego, decorrente da recessão e dos ganhos
de produtividade, principalmente em função dos avanços
tecnológicos. Temos: assim, grande parcela da população com
renda insuficiente para a satisfação de suas necessidades
básicas.
Embora haja a tendência mundial da economia de mercado, em
um quadro econômico como o nosso torna-se mister a
intervenção do Estado para propiciar àquelas pessoas
condições mínimas de vida.
Nesse contexto, vislumbramos como oportuno o projeto,

aperfeiçoado pelo Substitutivo ng 1, pois dispõe sobre a
assistência social, a criação e o funcionamento do Conselho
Estadual de Assistência Social, a política, os programas e
os projetos de assistência social, os benefícios eventuais e
os serviços de assistência social.
Entendemos que os recursos aplicados em assistência social

apresentam elevado retorno e que os benefícios decorrentes
do projeto em apreço superam amplamente seus custos.
Entendemos, também, que a proposição possibilitará a

otimização dos recursos públicos alocados em assistência
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social, tendo em vista melhor gestão e fiscalização,
decorrentes de sua descentralização e democratização, da
participação de vários setores da sociedade, inclusive de
entidades não governamentais, de decisões tomadas por órgãos
colegiados estadual e municipais e da articulação das
esferas federal, estadual e municipal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 816/96 na forma do Substitutivo np 1,
apresentado pela Comissão de Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996. -
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Miguel Martini - Arnaldo Canarinho - Jorge Eduardo
de Oliveira - Marcos Helênio - Jairo Ataide.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 252/95

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei n
252/95 objetiva disciplinar o exercício da pesca nos cursos
d'água do domínio estadual e dar outras providências.
Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 4, o
projeto volta a esta Comissão, a requerimento do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, para ser objeto de parecer para o 2Q
turno. Segue, anexa, a redação do vencido, que ê parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela objetiva passar para o Estado o
controle do exercício da pesca, cujas diretrizes básicas e
legislação em vigor ainda são aquelas emanadas da União. A
Constituição de 1988 deu aos Estados a competência para
legislar sobre pesca e proteção à fauna, respeitadas as
normas gerais da esfera federal . Com essa proposição, dá-se
um importante passo para a consolidação da Política Estadual
de Meio Ambiente A aprovação da matéria no lQ turno, na
forma do Substitutivo nQ 4, apresentado pelo Deputado
Antônio Roberto, bem demonstra o interesse do Legislativo em
aperfeiçoar seu conteúdo e adequá-lo ao interesse do Estado.
O Governo do Estado, na condição de parceiro na elaboração
das diretrizes básicas para a política pesqueira, está
preparado, sem dúvida, para otimizar a política de meio
ambiente, no momento em que passa a se responsabilizar
diretamente por essa vertente da questão ambiental.
Na oportunidade em que se examina, mais uma vez, essa

matéria, estamos propondo um novo substitutivo, fruto de
entendimentos com os setores que lidam com o controle da
pesca no Estado Não se trata de introduzir matéria nova,
mas de contemplar e definir, de maneira precisa, alguns
dispositivos como os que dispõem sobre as infrações, as
penalidades e os limites pecuniários para a taxação das
respectivas multas. A lei, sendo clara e objetiva, torna-se
mais operacional na medida em que melhor orienta aqueles que
irão aplicá-la. Essa é a intenção implícita nas alterações
ora encaminhadas.
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Pelo novo substitutivo, o poder público estadual fica

autorizado a firmar convênios, ajustes e outros instrumentos
congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados e
dos municípios, para a consecução dos objetivos previstos na
lei-
Queremos enfatizar, também, que, a partir desse instrumento
legal, o Estado disporá do zoneamento da pesca, uma proposta
pioneira com vistas ao desenvolvimento sustentável da fauna
ictiológica. Por meio do zoneamento, a ser definido com base
na sustentabilidade da pesca em rios, trechos de rios,
represas, lagoas e demais coleções d'água, serão elaborados
mapas e calendários com a definição de épocas e modalidades
de pesca permitidas ou proibidas. Caberá ao CORAM aprovar os
relatórios técnicos efetuados por instituições de comprovada
competência, os quais fornecerão as diretrizes e os
parâmetros normativos do zoneamento, que será revisto
periodicamente, em intervalos de, no máximo, 5 anos. No
processo de elaboração do zoneamento deverão ser ouvidas as
comunidades das diversas regiões do Estado, por meio de
audiências públicas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei np

252/95, no 2g turno, na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre a política de proteção á fauna aquática e de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Pesca e da Áqúicultura

Seção 1
Disposição Preliminar

Art. I Q - A fauna aquática existente em cursos d'água,
lagos, reservatórios e demais ambientes naturais ou
artificiais é bem de interesse comum a todos os habitantes
do Estado, assegurado o direito á sua exploração, nos termos
estabelecidos pela legislação em geral e por esta lei em
especial

Seção II
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. 3Q - Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica

COMO:
- científica, quando praticada para fins de pesquisa, por

técnicos ou cientistas devidamente autorizados;
LI - desportiva, quando praticada na modalidade de

competição promovida por entidade legalmente organizada,
mediante autorização e cumprimento das normas estabelecidas
pelo órgão competente;
III - de despesca, quando destinada à captura do produto da

piscicultura e da aqüicultura confinadas;
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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 a utilização de apenas
anzol, linha e caniço simples e destinada ao sustento da
família; -
VI - profissional, quando praticada como profissao e
principal meio de vida devidamente comprovado, por pescador
matriculado em órgão competente, em água de domínio publico
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 da
despesca.

Seção Ir!
Dos Princípios e das Diretrizes da Atividade Pesqueira

Art. s - Nas atividades de pesca, deve-se assegurar a
manutenção do ecossistema local e do equilíbrio ecológico,
observados os seguintes princípios:
1 - a preservação e a conservação da biodiversidade;
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 de exploração;
III - incentivar as atividades de aqUicultura;
IV - estabelecer formas para reparação de danos;
V - incentivar o turismo ecológico;
VI - estimular programas de educação ambiental;
VII - promover a pesquisa e a realização de atividade

didático-científica;
VIII - proteger a fauna e a flora aquáticas.

Seção IV
Dos Aparelhos e dos Métodos

Art. 7 - D Poder Executivo estabelecerá as normas
relativas á permissão, à restrição ou á proibição de
aparelhos, petrechos, equipamentos, métodos ou técnicas
empregados na atividade pesqueira 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 aparelhos, petrechos e equipamentos de
Pesca licenciados.

Seção V
Das Proibições

Art. 8 - Fica proibida a pesca:
- de espécies que devem ser preservadas;

II - de espécimes que tenham tamanho inferior ao permitido;
III - em quantidade superior à permitida;
IV - em rios ou locais definidos pelo órgão competente;
V - em épocas determinadas pelo órgão competente;
VI - em desacordo com o que dispuser o zoneamento da pesca;
VII - com aparelhos, petrechos ou substâncias de uso não

autorizado;



VIII - com utilização de técnicas ou métodos não
permitidos.
Parágrafo único - Excetuam-se das proibições previstas
neste artigo os atos de pesca para fins científicos, de
controle ou de manejo das espécies, autorizados e
supervisionados pelo órgão competente.

Seção VI
Do Zoneamento da Pesca

Art. 9Q - O poder público estabelecerá o zoneamento da
pesca no Estado, com vistas ao desenvolvimento sustentável
da fauna aquática.

- O zoneamento de . que trata o "caput" deste artigo
será definido mediante estudo técnico, com base na
sustentabilidade da pesca nos rios, nos trechos de rios, nas
represas, nas lagoas e nas demais coleções d'água.

2 - A definição de épocas e modalidades de pesca
permitidas ou proibidas deverá constar em calendários e
mapas de fácil interpretação pelo cidadão comum.

- A proposta de zoneamento da pesca deverá ser
precedida de audiências públicas regionais.
f 4Q - 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 VII
Da Aqúicultura

Art. 10 - Compreende-se por aqUicultura a atividade
destinada á criação ou à reprodução, para fins econômicos,
científicos ou ornamentais, de seres animais e vegetais que
tenham na água seu ambiente natural.

- Para o exercício da aqüicultura, será exigido o
registro do aqúicultor no órgão competente

- Para o exercido da aqUicultura, o transporte, o uso
e a exploração socioeconõmica do produto, serão exigidas
licenças do órgão competente.
Art. 11 - Cabe ao poder público estimular a aqUicultura,

com a adoção das seguintes medidas:
- criação de centros de treinamento e orientação;

II - criação de estações apropriadas para o fomento;
III - incentivo á promoção de iniciativas destinadas à

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 aqüicultura.

Capitulo II
Das Licenças e dos Registros

Art. 12 - Para o exercido da atividade pesqueira no Estado
é obrigatória a licença, salvo nas modalidades dispostas nos
incisos III e V do art. 3ç desta lei.

lQ - A licença acobertará a guarda, o porte, o transporte
e a utilização dos aparelhos, dos petrechos e dos
equipamentos de pesca.

2 - A licença é pessoal e intransferível.
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- A licença para a pesca profissional será especifica
por bacia hidrográfica.
f 4Q - A concessão da licença fica sujeita ao recolhimento
de emolumentos administrativos e à reposição de pesca e
condicionada ao zoneamento de pesca.
f SQ - São dispensados do recolhimento de emolumentos de
que trata o f 4Q deste artigo as crianças com. até 12 (doze)
anos de idade, quando acompanhadas dos pais ou responsáveis;
os aposentados; os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, se
do sexo masculino, e maiores de 60 (sessenta) anos, se do
sexo feminino, que utilizem para o exercício da pesca linha
de mão, caniço simples, caniço com molinete, empregados com
anzóis simples ou múltiplos, e quà não sejam filiados a
clubes ou associações de pesca, desde que o exercício da
pesca não tenha fins comerciais.
§ 6 - A licença será expedida por tempo determinado,
podendo ser suspensa ou cancelada pelo órgão emissor, na
hipótese de infração à lei ou por motivo de interesse
ecológico;
§ 7Q - Poderá ser concedida licença especial gratuita nos

casos a serem estabelecidos na regulamentação desta lei.
§ 8 - Poderá ser concedida licença especial de aprendiz de

Pesca aos maiores de 14 (quatorze) e menores de 18 (dezoito)
anos, mediante autorização de autoridade judicial ou do
representante legal do menor.
ArU 13 - Obrigam-se ao registro todas as pessoas jurídicas
especializadas na fabricação de aparelhos, petrechos ou
equipamentos de pesca de uso controlado e todas as pessoas
físicas ou jurídicas que explorem, comercializem ou
industrializem produtos de pesca, animais aquáticos vivos ou
abatidos, ai incluídos os ornamentais.
§ l - Estão isentos de registro os estabelecimentos que

comercializem o produto pronto para o consumo imediato, ai
compreendidos bares, restaurantes e similares.

2g - Os registros deverão ser renovados anualmente,
ficando isentos de taxas aqueles requeridos para a atividade
de aqüicultura.

Capítulo III
Da Fiscalização

Art. 14 - A fiscalização da pesca, em caráter preventivo e
repressivo, incidirá sobre:

- atividades que acarretem riscos e danos à fauna
aquática;
II - captura, extração, coleta, beneficiamento,

conservação, transformação, transporte, armazenamento e
comercialização de seres aquáticos;
III - transporte, posse, guarda, exposição e utilização de

aparelhos, petrechos e equipamentos.
Parágrafo único - A fiscalização será exercida por servidor

Público credenciado para esse fim.
Capítulo IV

Do Dano à Fauna Aquática
Art. 15 - constitui dano á fauna aquática toda ação ou

omissão que cause prejuízo ao ecossistema a ela relacionado,
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além das demais hipóteses previstas na legislação em vigor
e, especialmente:

- a introdução de espécies exóticas, sem a autorização do
órgão competente;
II - a promoção do esvaziamento ou secamento artificial de

coleções d'água naturais e represas, com exceção de
reservatórios artificiais destinados à prática de
piscicultura e a outras finalidades;
III - a captura de espécimes da ictiofauna com tamanho
inferior ao permitido, ou de espécies que devem ser
preservadas, ou em quantidade superior á permitida, conforme
previsto na legislação em vigor;
IV - a captura de espécimes da ictiofauna em locais e

épocas proibidas ou com o emprego de aparelho, petrecho,
método ou técnica não permitida;
V - a prática de ações que provoquem a morte de espécimes

da ictiofauna, por, qualquer meio ou modo, contrariando norma
existente.

- Sem prejuízo das penalidades administrativas
cabíveis, os autores do dano ficam obrigados à reparação
ambiental, por meio da reposição de espécies.

- O Poder Executivo estabelecerá medidas preventivas
com vistas a evitar ou minimizar o risco de dano à fauna
aquática

Capitulo V
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 de
sua regulamentação, 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 produtos
da pesca obtidos em desacordo com esta lei e sua
regulamentação;
II - o transporte, a comercialização, a guarda, a posse ou

a utilização de aparelhos, petrechos ou equipamentos de uso
proibido ou sem o devido licenciamento ou registro;
III - o uso indevido do registro ou da licença;
IV - a prática de ações que provoquem a morte de animais ou

vegetais aquáticos nativos, em todas as suas fases de
crescimento e desenvolvimento, sem autorização do órgão
competente;
V - a criação de obstáculos ou impedimentos 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 dos documentos de
porte obrigatório, quando solicitados;
VIII - a criação de impedimentos ou dificuldades para as
ações de fiscalização.

Seção II
Das Penalidades
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Art. 17 - As ações ou omissões Contrárias ás disposições
desta lei sujeitam os infratores às penalidades a seguir
relacionadas, sem prejuízo da reparação do dano ambiental,
principalmente à ictiofauna, e de outras ações legais
cabíveis:
1 - multa de 2 (duas) até 10.000 (dez mil) UFIRs, calculada
de acordo com a natureza da infração, avaliados grau,
extensão, área, região, volume, peso, unidade, finalidade,
quantidade e características, e seu valor ecológico e
exigência de reposição ou reparação devidas; o dolo ou a
culpa, bem como a respectiva proposta ou projeto de
reparação, conforme decreto regulamentador;
II - apreensão ou perda de aparelhos, petrechos,

equipamentos ou produtos da pesca;
III - interdição ou embargo da atividade;
IV - suspensão da atividade;
V - cancelamento de autorização, licença ou registro;
VI - impedimento da obtenção de licenças ou incentivos

oficiais.
l - As penalidades previstas neste artigo incidirão

sobre os autores diretos ou aqueles que, de qualquer modo,
concorram para a prática da infração ou dela obtenham
vantagem.
# 2p - Constatada a reincidência genérica, a multa será

aplicada em dobro.
f 3Q - Constatada a reincidência especifica, além da multa
em dobro, sujeita-se o infrator à perda dos aparelhos, dos
petrechos •e dos equipamentos utilizados no ato da infração.
# 4Q - As multas previstas nesta lei poderão ser parceladas

em até 5 (cinco) vezes.
- Será cancelado o registro, a autorização ou a

licença da pessoa física ou jurídica que reincidir na pena
de suspensão da atividade.

6p - Será admitida, a critério do órgão competente, a
conversão de até 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa
aplicada em despesa com a execução do projeto de reparação.
# 7Q - Caberão ao órgão competente as ações administrativas
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções
fiscais, relativamente aos créditos constituídos.
Art. 18 - As infrações ao disposto nesta lei e em sua
regulamentação serão 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 receber 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 daqueles cujo
uso seja permitido.
Parágrafo único - O material apreendido considerado de uso
proibido não será devolvido, cabendo ao órgão competente
estabelecer sua destinação.
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Art. 21 - Os produtos da pesca apreendidos poderão ser
doados a escolas públicas, entidades filantrópicas e outras
de cunho social e sem fins lucrativos.

Capitulo VI
Dos Recursos Administrativos

Art. 22 - O autuado, independentemente da apresentação de
depósito ou caução, terá o prazo de 30 (trinta) dias para
oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Floresta - LEF -, podendo protocolá-la 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 VII
Das Receitas e de Suas Aplicações

Art. 23 - Os recursos provenientes da aplicação das multas
e dos emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao
custeio da atividade pesqueira, aí incluídos pesquisa,
educação, fiscalização, piscicultura, repovoamento e outras
afins.

- O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta
por cento) dos recursos auferidos para apoiar as atividades
de aquicultura.
f 2Q - Os recursos provenientes de emolumentos de reposição
de pesca serão obrigatoriamente destinados ao repovoamento
de espécies da ictiofauna, nos cursos d'água públicos,
observados os parâmetros científicos pertinentes.

3 - Poderão ser destinados à iniciativa privada alevinos
ou matrizes de espécies, a titulo de incentivo e com
finalidade de repovoamento, em um percentual não superior a
40% (quarenta por cento) dos recursos auferidos a título de
reposição de pesca.
Art. 24 - Os recursos da pesca efetivamente arrecadados em
todas as suas fases, excetuando-se os emolumentos de
reposição da pesca, serão aplicados de acordo com os planos
de aplicação aprovados pelo COPAM, por intermédio da Câmara
de Proteção da Biodiversidade.

Capitulo VIII
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 de fauna e flora aquáticas no
Estado.
Art. 26 - Cabe ao poder público divulgar os princípios e o
conteúdo desta lei em todas as escolas de 1 Q, 2Q e SQ graus
da rede estadual, nas colónias e nas associações de
pescadores, nos órgãos ambientais, nas bibliotecas públicas
e nas Prefeituras Municipais.

Capitulo IX
Das Disposições Finais

Art. 27 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão
competente o IEF, ressalvadas as competências do COPAM.
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Art. 28 - O LEF 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 do Estado de
Minas Gerais - PMMG - instrumento por meio do qual
implementará as ações de fiscalização e autuação, no que diz
respeito ao cumprimento desta lei e de sua regulamentação.
Art. 30 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei
e em sua regulamentação, aplica-se aos infratores,
subsidiariamente, o disposto na legislação em vigor e, em
especial, nas Leis Federais ns 6.938, de 31 de agosto de
1981, e 7.679, de 23 de novembro de 1988.
Art. 21 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios,
ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos e
entidades governamentais ou não governamentais da União, dos
Estados e dos municípios.
Art. 32 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 34 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o Decreto nQ 27.831, de 27 de janeiro de 1988.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

Wilson Trôpia - Antônio Roberto.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 252/95
Dispõe sobre a política de desenvolvimento da pesca e da

aquicultura e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta,

Titulo 1
Da Pesca e da Aqüicultura

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. 1 Q - A fauna aquática existente em cursos d'água,
lagos, reservatórios e demais ambientes naturais ou
artificiais é bem de interesse comum a todos os habitantes
do Estado, assegurado o direito à sua exploração,
respeitados os limites estabelecidos pela legislação em
geral e por esta lei em especial.

Capitulo II
Da Pesca

Art. 2 - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente
a capturar ou extrair seres aquáticos, suscetíveis 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 como desporto na

modalidade de competição promovida por organizações,
mediante normatização e autorização do órgão competente;
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III - de despesca, quando destinada à captura do produto da

piscicultura  da aqüicultura confinadas;
IV - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer,

autorizada pelo órgão competente;
V - de subsistência, quando praticada por pessoas carentes,
destinada ao sustento da família e realizada nas imediações
de sua residência;
VI - profissional, quando praticada como profissão e
principal meio de vida devidamente comprovado, em água de
domínio público ou de domínio privado, com a autorização do
proprietário, por pescador matriculado em órgão competente;
Art. 4 - Fica vedada a exploração comercial do produto da
pesca, excetuado o proveniente da pesca profissional e da
despesca.

Seção 1
Dos Princípios da Atividade Pesqueira

Art. S - Nas atividades de pesca, deve-se assegurar a
manutenção do ecossistema local, preservando-se e mantendo-
se o equilíbrio ecológico, observados os seguintes
princípios:

- a preservação e a conservação da biodiversidade;
II - a função social e econômica da pesca;
III - a exploração racional dos recursos pesqueiros.

Seção II
Dos Objetivos da Política Pesqueira

Art. € - São objetivos da política pesqueira do Estado:
- garantir a perpetuação e a reposição das espécies;

II - disciplinar as formas e os métodos de exploração;
III - incentivar as atividades de aqüicultura;
IV - estabelecer formas para reparação de danos;
V - incentivar o turismo ecológico;
vr - estimular programas 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 dos Métodos

Art. 7Q - O Poder Executivo estabelecerá as normas
relativas á permissão, à restrição ou à proibição de
aparelhos, petrechos, equipamentos, métodos ou técnicas
empregados na atividade pesqueira e fiscalizará os atos de
pesca, a comercialização e o transporte do produto.
Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma de
identificação dos aparelhos, petrechos e equipamentos de
pesca licenciados.

Seção IV
Das Proibições

ArU BQ - Fica proibida a pesca:
- de espécies que devem ser preservadas;

II - de espécimes que tenham tamanho inferior ao permitido;
III - em quantidade superior à permitida;
IV - em rios ou locais definidos pelo órgão competente;
V - em épocas proibidas pelo órgão competente;
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VI - com aparelhos, petrechos ou substâncias de uso não
autorizado;
VII - com utilização de técnicas ou métodos não permitidos;
VIII - sem licença ou autorização do órgão competente;
IX - em desacordo com as demais normas contidas nas
instruções normativas posteriores.

Capítulo III
Da Âqüicultura

Art. 9 - Compreende-se por aqüicultura a atividade
destinada à criação ou à reprodução, para fins econômicos,
científicos ou ornamentais, de seres animais e vegetais que
tenham na água seu ambiente natural . -
§ - Para o exercício da atividade de aqüicultura, será

exigido o registro do aqüicultor no órgão competente.
# 2Q - Para o exercício da aqüicultura, o transporte, o uso

e a exploração socioeconômica do produto, serão exigidas
licenças do órgão competente.
Art. 10 - Cabe ao poder público estimular as atividades de

aqüicultura, com a adoção das seguintes medidas:
- criação de centros de treinamento e orientação;

II - criação de estações apropriadas para o fomento;
III - incentivo à promoção de iniciativas destinadas à

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 aquicultura.

Capítulo IV
Das Licenças e dos Registros

Seção 1
Das Licenças

Art. li - Para o exercício da atividade pesqueira no
Estado, em todas as suas fases, é obrigatória a licença
expedida pelo órgão competente.
§ l Q - A licença acobertará o porte, o transporte e a

utilização dos petrechos e dos equipamentos de pesca.
§ 2p - A licença é pessoal e intransferível.
§ 3Q - A licença para a pesca profissional será expedida

por região.
§ 4Q - A concessão da licença fica sujeita ao recolhimento
de emolumentos administrativos e de reposição de pesca e ao
interesse ecológico.
§ SQ - A licença será expedida por tempo determinado,
Podendo ser suspensa ou cancelada pelo órgão emissor, na
hipótese de infração à lei ou por motivo de interesse
ecológico.
§ lSQ - Poderá ser concedida licença especial gratuita nos

casos a serem estabelecidos na regulamentação desta lei.
Seção II

Dos Registros
Art. 12 - Obrigam-se ao registro todas as pessoas físicas

ou jurídicas que explorem, comercializem ou industrializem
animais aquáticos vivos ou abatidos, aí incluídos os
ornamentais.
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l - Estão isentos de registro bares, restaurantes e
similares, estabelecimentos que comercializam o produto
pronto para o consumo imediato.

- Os registros deverão ser renovados anualmente, sendo
isentos de taxas para a atividade de aqúicultura.

Titulo II
Da Fiscalização

Art. 13 - A fiscalização da atividade pesqueira
compreenderá as fases:

- preventivas e repressivas de combate a riscos e danos
ao ecossistema;
II - de captura, extração, coleta, beneficiamento,

conservação, transformação, transporte, armazenamento e
comercialização de seres aquáticos;
III - de transporte, posse, guarda, exposição e utilização

de aparelhos, petrechos e equipamentos.
Parágrafo único - A fiscalização será exercida por servidor

público credenciado para esse fim.
Art. 14 - No ato da fiscalização, caberá ao detentor do
produto da pesca fazer prova de origem.

Titulo III
Do Risco de Dano e do Dano Ambiental

Capítulo 1
Do Risco de Dano Ambiental

Art. l6 - A inobservância do disposto nesta lei e em sua
regulamentação constitui risco de dano ou dano ao meio
ambiente, sujeitando-se o infrator às cominações legais
cabíveis.
Art. 16 - Caracteriza-se como risco de dano ao ecossistema
de interesse ictiológico toda ação ou omissão definidas na
legislação em vigor que, contrariando normas vigentes,
possam colocar em perigo a ictiofauna ou trazer-lhe
prejuízo.
Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá medidas

preventivas com vistas a evitar ou minimizar o risco de dano
ambiental.

Capitulo II
Dos Danos Ambientais

Art. 17 - Constitui dano ambiental, além das demais
hipóteses previstas na legislação em vigor, toda ação ou
omissão que causem prejuízo ao ecossistema de interesse
ictiolõgico, e especialmente:
1 - a introdução de espécies exóticas sem a autorização do

órgão competente;
II - a promoção do esvaziamento ou do secamento artificial

de lagos, represas e reservatórios, sem autorização ou sem a
observância das recomendações técnicas expedidas pelo órgão
competente;
III - a realização de barramento ou represamento de cursos

d'água, sem autorização ou sem a observância das medidas de
proteção à ictiofauna, impedindo a livre movimentação das
espécies, especialmente para fins de reprodução;
IV - a captura de espécimes da ictiofauna com tamanho
inferior ao permitido ou de espécies que devem ser
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preservadas ou em quantidade superior à permitida, conforme
previsto na legislação em vigor;
V - a captura de espécies da ictiofauna em locais e épocas
proibidas ou com emprego de aparelhos, petrechos, métodos e
técnicas não permitidas;
VI - a prática de ações que provoquem a morte de espécimes
da ictiofauna, por qualquer meio ou modo, contrariando
normas existentes, ou a não-adoção de medidas de proteção;
VII - o lançamento de detritos nos cursos d'água.
Parágrafo único - Sem prejuízo das penalidades

administrativas cabíveis, os autores do dano ficam obrigados
à reparação ambiental, para promover a reposição de
espécies.

Título IV
Das Infrações e das Penalidades

Capitulo 1
Das Infrações

Art. 18 - Às infrações administrativas compreendem toda
ação ou omissão que contrariem os dispositivos desta lei e
sua regulamentação, sem prejuízo do disposto na legislação
em vigor, e, em especial:
1 - a captura, a guarda, o transporte, a comercialização, a

industrialização, a utilização ou a inutilização de,produtos
da pesca obtidos em desacordo com esta lei e sua
regulamentação;
II - o transporte, a guarda, a posse ou a utilização de

aparelhos, petrechos ou equipamentos de uso proibido ou sem
o devido licenciamento;
III - o uso indevido do registro ou da licença;
IV - a prática de ações que provoquem a morte de animais ou

vegetais aquáticos nativos, em todas as suas fases de
crescimento e desenvolvimento, sem autorização do órgão
competente;
V - a criação de dificuldades ou o impedimento da
reprodução, por ação ou omissão;
VI - a falta de registro de licença junto ao órgão

competente;
VII - a não-apresentação da licença ou dos documentos de

porte obrigatório, quando solicitados;
VIII - a criação de impedimentos ou dificuldades para as
ações de fiscalização;
IX - a desobediência aos dispositivos desta lei e de sua

regulamentação.
Capitulo II

Das Penalidades
Art. 19 - Os infratores sujeitam-se ás penalidades
previstas nesta lei e em sua regulamentação, sejam eles
autores diretos ou indiretos da infração, ai incluídos
aqueles que, de qualquer modo, concorram para a prática da
infração ou dela obtenham proveito ou vantagem.
Art. 20 - São as seguintes as penalidades:
- multa pecuniária definida em decreto e calculada de

acordo com a natureza da infração, a reincidência, a época,
o dia ou o horário, a extensão do dano, os meios utilizados,
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a sua finalidade, a categoria dos agentes, a quantidade em
quilogramas ou unidades, o volume, as dimensões do
equipamento e outros condicionantes;
II - apreensão do produto, dos aparelhos e dos instrumentos

de pesca;
III - perda do produto da pesca, de aparelhos, petrechos ou

equipamentos;
IV - apreensão, suspensão ou cancelamento da licença ou do

registro;
V - embargo da atividade;
VI - reparação ambiental
Parágrafo único - Na reincidência genérica, as penalidades

serão aplicadas em dobro e na reincidência específica, além
da penalidade em dobro, será determinada a perda de
aparelhos, petrechos e equipamentos utilizados na pesca.
Art. 21 - O aparelho, petrecho ou instrumento apreendido
será encaminhado ao órgão coordenador da pesca no Estado,
para receber destinação legal.
Art. 22 - 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 daqueles cujo
uso é permitido.
Parágrafo único - O material apreendido considerado de uso

proibido não será devolvido.
Art. 23 - Os produtos da pesca apreendidos poderão ser
doados a escolas públicas, entidades filantrópicas e outras,
de cunho social, sem fins lucrativos.

Titulo V
Do Processo Administrativo

Art. 24 - As ações administrativas pertinentes ao
contencioso administrativo e à propositura das execuções
fiscais, relativamente aos créditos constituídos, cabem ao
órgão competente.
Art. 25 - O autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para
oferecer defesa, dirigida ao Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Floresta - IEF -, podendo protocolá-la nos
escritórios locais ou regionais do IEF ou, ainda, na própria
sede do órgão.
Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do
IEF caberá recurso, em última instância, á câmara
especializada do COPAM, no prazo de 10 (dez) dias contados
da notificação da decisão final, mediante depósito prévio da
multa.

Titulo VI
Das Receitas e de Suas Aplicações

Art. 26 - Os recursos provenientes da aplicação de multas e
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio
da atividade pesqueira, ai incluídos pesquisa, educação,
fiscalização, piscicultura, repovoamento e outras atividades
afins.
§ l Q - O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta

por cento) dos recursos auferidos para apoiar as atividades
de aqüicultura.
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- Os recursos provenientes de emolumentos de reposição
de pesca serão obrigatoriamente destinados ao repovoamento
de espécies da ictiofauna dos cursos d'água públicos,
observados os parâmetros científicos pertinentes

3 - Poderão ser destinados à iniciativa privada alevinos
ou matrizes de espécies, a titulo de incentivo e destinados
ao repovoamento, em um percentual não superior a 40%
(quarenta por cento) dos recursos auferidos a titulo de
reposição de pesca.
Art 27 - Os recursos da pesca efetivamente arrecadados em
todas as suas fases, excetuando-se os emolumentos de
reposição da pesca, serão aplicados de acordo com os planos
de aplicação aprovados pelo COPAM, por intermédio da Câmara
de Proteção da Biodiversidade

Titulo VII
Da Educação Ambiental

Art 28 - Os órgãos competentes criarão mecanismos que
visem ao desenvolvimento integrado de programas de educação
ambiental e de informação técnica, relativos á proteção dos
recursos de fauna e flora aquáticas no Estado.
Art. 29 - Os princípios e o conteúdo desta lei devem ser
divulgados em todas as escolas de 1 Q, 2Q e 3Q graus, nas
colônias e nas associações de pescadores, nos órgãos
ambientais, nas bibliotecas públicas e nas Prefeituras
Municipais.
Art. 30 - O candidato à obtenção de cadastro, registro e
licença submeter-se-á a avaliação de conhecimentos desta lei
e de sua regulamentação.

Titulo VIII
Disposições Finais

Art. 31 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão
competente o IEF, ressalvadas as competências do COPAM.
Art. 32 - O IEF firmará com o Instituto Brasileiro do Meio-

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -
instrumentos de cooperação.
Art. 33 - O IEF firmará com a Policia Militar doEstado de
Minas Gerais - PMMG - instrumento por meio do qual
implementará as ações de fiscalização e autuação, no que diz
respeito ao cumprimento desta lei e de sua regulamentação.
Art. 34 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei
e em sua regulamentação, aplica-se aos infratores,
subsidiariamente, o disposto na legislação e, em especial,
na Lei nQ 6.938, de 31 de agosto de 1981 -
Art. 35 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o Decreto n -Q 27.831, de 27 de janeiro de 1988.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 278/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto em tela define
medidas para o combate ao tabagismo no Estado e proíbe o uso
de cigarro e similares nos locais que estabelece.
No lç turno, a matéria foi aprovada na forma do

Substitutivo nQ 1, com as Emendas flQ5 1 e 3, e foi rejeitada
a Emenda nQ 2.
O projeto retorna agora a esta Comissão a fim de ser
examinado no 2Q turno. Nos termos do art. 196, lQ, do
Regimento Interno, apresentamos em anexo a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em questão versa sobre medidas para combater o
tabagismo em Minas Gerais, por meio da proibição do ato de
fumar em recintos fechados das repartições públicas, das
escolas, dos hospitais, dos postos de saúde e dos centros de
lazer sob responsabilidade do Estado. Determina ainda que
este adotará medidas educativas com vistas a combater o
tabagismo em seu território.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição não
encontra impedimento do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação. As despesas com a confecção de
cartazes, avisos e placas e com a promoção de campanha
pública não representam grande dispêndio financeiro, se
comparados com o beneficio social proposto.
Ressaltamos que o Estado poderá auferir receita com o
projeto em apreço. Em seu art. 5p, é estabelecida multa de
245 Unidades Fiscais de Referência - uFIRs - aos que não
observarem os preceitos da lei proposta. Atualmente, tal
multa corresponde a R$203,00.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 278/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Relênio - Alencar da Silveira Júnior.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 278/95
Define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe

o uso do cigarro e de similares nos locais que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado adotará medidas educativas e restritivas
com vistas a combater a prática do tabagismo em seu
território.
Art. 2Q - As medidas educativas objetivam esclarecer a
população acerca dos males causados pelo tabagismo,
compreendendo, entre outras:

- a promoção de campanhas nas escolas estaduais;
II - a afixação de avisos, placas ou cartazes nos locais

mencionados nesta lei-
Art. S - Fica proibida a prática do tabagismo no interior

dos recintos fechados das repartições públicas, das escolas,
dos hospitais, dos postos de saúde e dos centros de lazer
sob a responsabilidade do Estado.
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Parágrafo único - A proibição de que trata o "caput" deste
artigo abrange os atos de acender, conduzir acesos ou fumar
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou similares.
Art. 4 - Nos estabelecimentos nos quais vigora a proibição

de que trata esta lei, é obrigatória a afixação e a
manutenção permanente de avisos, placas ou cartazes em
locais de fácil visibilidade.
Parágrafo único - Os estabelecimentos a que se refere o
"caput" deste artigo disporão de salas reservadas ou
corredores com janelas, nos quais será permitida a prática
dos atos definidos no parágrafo único do art. 3Q. -
Art. SQ - O titular de cargo de direção, chefia,
coordenação, ou equivalente zelará pelo cumprimento do
disposto nesta lei.
6 l Q - Ao constatar infração ao disposto no art. S, o

servidor referido no "caput" deste artigo advertirá o
infrator para que utilize os locais mencionados no parágrafo
único do art. 4Q desta lei, podendo determinar que ele se
retire do estabelecimento, se persistir na infração

- Em se tratando de ocupante de cargo, emprego ou
função pública, a reincidência sujeitará o infrator a:

- advertência escrita;
II - multa, no valor de 245 Unidades Fiscais de Referência

- UFIR5, acrescida da metade desse valor a cada ocorrência
que se seguir, sempre garantida a defesa prévia.
Art. 6 - Os recursos provenientes da aplicação da multa
referida no artigo anterior serão utilizados na promoção das
medidas educativas previstas no art. 2Q desta lei.
Art. 7Q - A proibição da prática do tabagismo, nos termos
desta lei, estende-se aos "shopping-centers" e aos
supermercados-
Art. 8Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias.
Art. 9Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. lo - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 9.731, de 9 de dezembro de 1988.
PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 369/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a concessão de passe livre aos
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.
Aprovado no lQ turno com a Emenda ng 1, vem, agora, o
projeto a esta Comissão para receber, nos termos
regimentais, parecer para o 2Q turno. Segue, anexa, a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Como salientado anteriormente, o projeto tem como escopo

eliminar a burocracia a que se submetem pessoas idosas,
geralmente cidadãos de parcos recursos, na obtenção de
credenciamento junto á Secretaria do Trabalho e Ação Social
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para se beneficiarem de passe livre no transporte
intermunicipal do Estado- A proposição em pauta institui
que, para a obtenção desse beneficio, bastará á pessoa com
idade superior a 65 anos apresentar a carteira de
identidade.
No entanto, o atua) processo de obtenção do credenciamento

é bastante simples. O interessado poderá obtê-lo, na Capital
e no interior do Estado, na 000rdenadoria Municipal de Apoio
e Assistência à Pessoa Deficiente. Caso inexista no
município essa Coordenadoria, o credenciamento poderá ser
obtido na Prefeitura Municipal. Por outro lado, o maior de
65 anos terá que apresentar tão-somente o atestado de
pobreza, a carteira de identidade e duas fotos 3X4. São
esses documentos indispensáveis ao adequado controle da
concessão do beneficio.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n

369/95, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Geraldo Rezende - Marcos Nelênio.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NO 369195

Acrescenta dispositivo ao art. lQ da Lei nQ 9.760. de 20 de
abril de 1989, que concede passe livre aos deficientes
físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica acrescentado ao art. IQ da Lei nQ 9760, de
20 de abril de 1989, com a redação dada pela Lei nQ 10.419,
de 16 de janeiro de 1991, o seguinte parágrafo único:
'Art. l Q - - - ..............
Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será
concedido a pessoa com idade superior a 65 (sessenta e
cinco) anos, mediante a apresentação da carteira de
identidade expedida pela Secretaria de Estado da Segurança
Pública ou de documento de valor legal equivalente.'.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 389/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em
pauta disciplina a publicação dos atos administrativos que
menciona e dá outras providências.
No l Q turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça, retornando agora a esta Comissão para o exame de
2Q turno e a elaboração da redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
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O Substitutivo flQ 1, aprovado em 1Q turno, estabelece
diretrizes e critérios a serem observados quanto à forma de
publicação dos atos administrativos referentes a celebração
de convênios pelos órgãos e pelas entidades- das
administrações direta e indireta e destinados a liberação de
recursos para municípios e entidades.
Criam-se no diário oficial do Estado as seções 'Repasse a
Municípios" e "Repasses a Entidades". Essa medida implica
alteração na distribuição da matéria impressa nesse jornal,
mas não gera grandes despesas gráficas.
Outra inovação introduzida pelo Substitutivo nQ 1 é que as
informações publicadas na seção 'Repasses a Municípios"
serão armazenadas pela Assembléia Legislativa, que, no
quinto dia útil de cada mês, as republicará na forma de um
suplemento ao diário oficial do Estado. Entendemos que o
Poder Legislativo possui infra-estrutura capaz de se adaptar
e atender ao comando da futura lei, não ensejando maiores
problemas administrativos.
Essa medida comporá as despesas com publicação da

Assembléia Legislativa e trará grandes benefícios sociais. A
aglutinação de matéria em um suplemento facilitará o
manuseio do diário oficial, possibilitando a todos os
segmentos da sociedade, até os situados em lugares mais
longínquos, a Identificação e o acompanhamento do repasse
dos recursos divulgados pelo poder público, fiscalizando-os
e Controlando a sua destinação para cada municipalidade.
Considere-se ainda que a proposta em tela vem atender a
dispositivo constitucional, oferecendo condições para que
efetivamente seja assegurado ao cidadão o exercício dos
mecanismos de controle da legalidade e da legitimidade dos
atos administrativos.
Ressalte-se, finalmente, que a proposição institui um prazo

de tempo para que os órgãos públicos possam se organizar e
se adaptar à nova realidade.

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

Lei nQ 389/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996-
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Geraldo Rezende - Alencar da Silveira Júnior.
Redação do Vencido no 1g Turno

PROJETO DE LEI No 389195
Disciplina a publicação dos atos administrativos que

menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A publicação dos atos administrativos referentes

à celebração de convênios pelos órgãos e pelas entidades das
administrações direta e indireta, destinados à liberação de
recursos para municípios e entidades, será sistematizada por
municípios.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no "caput"

deste artigo, ficam criadas, no diário oficial do Estado, as
seções "Repasses a Municípios" e "Repasses a Entidades".
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Art. 2Q - Os atos administrativos de que trata o art. 1Q
desta lei serão enviados à Imprensa Oficial discriminados
por municipios e deverão conter:

- número do convênio;
II - órgão repassador dos recursos;
III - valor do convênio;
IV - objeto do convênio.
Art. S - As informações publicadas na seção 'Repasses a

Municipios" serão armazenadas pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais que, no quinto dia útil de cada mês,
as republicará, na forma de um suplemento ao diário oficial
do Estado. -
Parágrafo único - O suplemento de que trata este artigo

conterá as informações referentes aos repasses efetuados no
mês imediatamente anterior ao de sua publicação.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor no exercicio fiscal
seguinte ao de sua publicação.
Art 5 - Revogam-se as disposições em contrário

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 458/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rely Tarquinio, oprojeto de lei em
pauta dispõe sobre programa de incentivo à avicultura.
Aprovado no lQ turno com a Emenda nQ 1, o projeto vem agora
a esta Comissão para ser objeto de parecer de 2Q turno.
Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
parecer, nos termos do art. 196, f l, do Regimento Interno-

Fundamentação
Como salientado anteriormente, a proposição tem a mais alta
relevância para a economia de Minas Gerais e mesmo para a
nacional. A exportação de carnes de aves vem se constituindo
em importante item da pauta brasileira de exportações e,
internamente, a oferta desse tipo de carne vem contribuindo
decisivamente para a manutenção dos atuais indices de
inflação. A continuação desse quadro depende, hoje,
precipuamente, da redução de custos e do desenvolvimento de
novas tecnologias de produção, aspectos colocados como
objetivos primordiais do programa em tela.
A proposição não implica repercussões orçamentárias
imediatas. O eventual aporte de verbas orçamentárias, além
de estrangulado pela escassez de recursos, depende de
regulamentação do Executivo, que terá, nos termos do
projeto, 90 dias para fazê-lo. A guisa de esclarecimento,
informamos que no orçamento do Estado para 1996 está
destinada ao Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - a
exigua quantia de R$502.000,00. No entanto, aprovada a
proposição, é de se esperar que o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais - BDMG - acentue a prioridade dada ao setor
e destine mais recursos para a avicultura, principalmente
por meio do repasse de recursos federais pelo BNDES.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 458/95, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior.
Redação do Vencido flO 19 Turno

PROJETO DE LEI NO 458/95
Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Avicultura e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à

Avicultura.
ArL 2 - São objetivos do Programa:

- estimular a criação e o desenvolvimento de tecnologia
aplicável à avicultura, especialmente no tocante ao controle
genético e às condições sanitárias e de manejo;
II - contribuir para o aumento da produtividade e da

competitividade do setor;
III - aumentar, de forma qualitativa e quantitativa, a

oferta de carne de aves.
Art. 3 - Compete ao Poder Executivo, na administração e

 

gerência do Programa: -
- registrar e fiscalizar as unidades de produção;

Ir - incentivar a produção, a comercialização e a
exportação das aves, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico dos avicultores;
III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à

melhoria da qualidade das aves e dos métodos de produção;
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria da

qualidade e da imagem da avicultura mineira;
V - estabelecer linhas de crédito especiais destinadas a
investimento, custeio e modernização da avicultura nas
instituições bancárias oficiais.
Parágrafo único - As ações governamentais relativas à
implantação do Programa a que se refere esta lei contarão
com a participação de representantes dos avicultores.
Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 517/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em tela
dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades
lavadoras de batatas e dá outras providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 1 a 4.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O ônus direto para o Estado em virtude do disposto no
projeto consiste no desenvolvimento de campanha de
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esclarecimento público sobre a vantagem da batata escovada
em oposição á batata lavada.
Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que os
custos dessa campanha serão amplamente superados pelos
benefícios obtidos com a indução da sociedade à opção por um
processo mais saudável e menos poluidor.
Ademais, o projeto não estabelece especificações mínimas
para a campanha. Assim, ela poderá ser implementada
paulatinamente, de acordo com a disponibilidade de recursos
públicos.
Além do mais, o orçamento do Estado já contempla gastos com
divulgação oficial, no valor de R$18.000000,00, sob a
rubrica programática 0307023.
Quanto às exigências a serem observadas pelas empresas,
entendemos que não acarretarão ónus significativo para o
setor, pois as medidas de licenciamento no COPAM e as de
especificação da água a ser utilizada já constam em
legislação e a exigência de exames periódicos das águas tem
custos reduzidos.

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

Lei nQ 517/95 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Miguel Martini - Alencar da Silveira Júnior.

Redação do Vencido flO 19 Turno
PROJETO DE LEI No 517195

Torna obrigatório o exame periódico das águas utilizadas
pelas unidades lavadoras de batatas e pelas demais fontes
poluidoras e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - A instalação e o funcionamento de unidades
lavadoras de batatas dependem de licenciamento do órgão
estadual responsável pela política ambiental, sem prejuízo
da autorização municipal para instalação.
Art. 2 - As águas a serem utilizadas no processo de
lavação de batatas devem atender aos parâmetros da Classe
II, segundo a classificação estabelecida pela Deliberação
Normativa nQ 10/86, do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM.
Art. So - Sem prejuízo da fiscalização •do poder público, as
unidades lavadoras de batatas e as demais fontes poluidoras
das águas deverão proceder, em laboratório oficial ou
autorizado pelo órgão ambiental competente, à análise das
águas utilizadas no processo de produção.
Parágrafo único - A periodicidade das análises, que

correrão às custas dos proprietários das fontes poluidoras,
será estabelecida pelo órgão ambiental competente-
Art. 4g - As unidades lavadoras já instaladas têm o prazo

de 120 (cento e vinte) dias para se adaptarem às exigências
desta lei.
Art. S - As infrações ao disposto nesta lei sujeitam os
infratores às penalidades previstas nos arts. 15 e 16 da Lei
nQ 7.772, de 8/9/80.
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Art. 6 - Fica o poder público obrigado a desenvolver
campanhas de esclarecimento junto à população sobre as
vantagens do consumo de batatas escovadas, em substituição
às lavadas.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 560/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em
pauta estabelece normas de controle para a Comercialização
de tiner que contenha solvente.
No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma do

Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça, com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Saúde e Ação Social.
Agora, retorna o projeto a esta Comissão para ser examinado
no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
O substitutivo aprovado fez algumas alterações no projeto:

aprimorou a técnica legislativa, impôs sanções para os casos
de desobediência aos preceitos fixados e, por fim, excluiu
os arts. 2Q e 4Q, que impunham atribuição a órgão do
Executivo.
As Emendas ns 1 e 2 visam a ampliar o número de produtos a
terem sua venda controlada, a saber: éter sulfúrico,
benzeno, benzina, tolueno, clorofórmio e outros solventes
voláteis, além dos produtos que os contenham.
Atualmente, todas essas substâncias são largamente
consumidas por crianças e adolescentes brasileiros, a
maioria meninos de rua que ali trabalham e são explorados e
que encontram nessas drogas mais baratas diminuição do
estimulo da dor e da fome. Essa é uma situação cruel da
nossa realidade social, que compromete o futuro dessas
crianças e a saúde econômica do Estado Afinal, como o setor
econômico vai contratar mão-de-obra qualificada para suas
atividades, se 17% da nova geração do Pais encontra-se nessa
situação de exploração desumana?
A proibição da comercialização desses produtos a menores de
18 anos, embora não seja a solução da questão, que é bem
mais abrangente e profunda, ajudará na melhoria dessa
dramática situação.
Para aprimorar tecnicamente o projeto, acrescentamos a

Emenda nQ 1 ao art. 4Q do substitutivo, passando o valor da
multa a ser expresso em UFIR, urna vez que a IJPFMG foi
extinta pela Lei nQ 8.383, de 30/12/95. Deve ser observada a
equivalência de 48,98 UFIRs para 1 UPFMG.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Lei flQ 560/95 na forma do vencido no lQ turno e
com a Emenda nQ 1, que apresentamos a seguir.
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EMENDA No 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4 - ....................................
- multa no valor correspondente a 500 (quinhentas) UFRs

(Unidade Fiscal de Referência);".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996-
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio. relator -
Geraldo Rezende - Alencar da Silveira Júnior.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 560/95

- Estabelece normas para a comercialização de tiner.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E proibida a venda ou a entrega, a qualquer
titulo, para menores de 18 (dezoito) anos, de éter
sulfúrico, benzina, tolueno, clorofórmio e outros solventes
voláteis, bem como dos produtos que os contenham.
Art. 2Q - A comercialização, no atacado ou no varejo, da
substância e dos produtos de que trata esta lei será
precedida da emissão de formulário numerado contendo, pelo
menos, os seguintes dados:

- data e número da nota fiscal referente à venda, quando
legalmente exigida;
II - nome, endereço e número de inscrição no CGC, se pessoa

jurídica, ou no CPF, se pessoa física, do vendedor e do
comprador;
III - nome, forma de apresentação e quantidade do produto

comercializado;
IV - assinatura do comprador ou de seu representante, se

pessoa jurídica.
# l - O formulário será emitido em, no mínimo, 2 (duas)

vias, sendo unia destinada ao vendedor e a outra ao órgão
fiscalizador competente.

- As vias do vendedor, mesmo as inutilizadas, ficarão
à disposição da fiscalização pelo período de 2 (dois) anos.
Art. 3 - Nas embalagens da substância e dos produtos de
que trata esta lei constará a expressão: "Venda proibida a
menores de 18 (dezoito) anos. A inalação deste produto pode
levar à morte'.
Art. 4Q - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o

vendedor a advertência do órgão fiscalizador.
Parágrafo único - A reincidência sujeita o infrator

sucessivamente a:
- multa no valor correspondente a 10 (dez) UPFMGs

(unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais);
II - suspensão, pelo período de 30 (trinta) dias, de sua
inscrição estadual
III - cancelamento de sua inscrição estadual.
Art. S - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 30 (trinta) dias.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a

data de sua publicação.
Art. ? - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.435196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



312

Rei atór i 
O requerimento em epígrafe, da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, objetiva solicitar ao
representante do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais a abertura de processo de intervenção do Estado no
Município de Pirapora.
Publicada em 24/5/96, foi a proposição encaminhada a esta

Comissão, consoante os termos do art. 104, III, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A aprovação do requerimento em tela pela Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer teve como base
depoimentos de várias autoridades e representantes da
sociedade civil piraporense, feitos na audiência pública
realizada em 21/5/96. Por meio desses depoimentos, a
Comissão tomou conhecimento da existência de uma situação de
anarquia administrativa, particularmente no campo da
educação.
Com efeito, como se pode verificar da análise das notas
taquigráficas colhidas naquela ocasião, as escolas
municipais da região estão fechadas há mais de dez meses, um
grande número de alunos não conseguiu vagas nas escolas
estaduais e permanece sem aulas e os professores não recebem
seus salários há igual período. Até mesmo o Curso
Emergencial para Professores, realizado nos períodos de
férias escolares, em função de convênio da Prefeitura com a
Secretaria da Educação e a Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais, está ameaçado de não poder continuar a ser
oferecido, em virtude do descumprimento da parte que cabe ao
poder público municipal.
Caracterizou-se, portanto, no entender da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, o
descumprimento do artigo constitucional que determina a
obrigação da aplicação de, no mínimo, 25% dos recursos
orçamentários no setor educacionaL
Verificando-se a questão pelo aspecto constitucional, nota-
se que a fundamentação apresentada no requerimento é
pertinente. Com efeito, quando trata dos casos de
intervenção do Estado no Município, reza a Carta Magna do
Estado:
"Art. 184 - O Estado não intervirá no Município, exceto

quando:
1- ............................................iri - não tiverem sido aplicados, no ano, pelo menos vinte

e cinco por cento da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.!!.
Por outro lado, o encaminhamento de oficio ao Ministério

Público está em consonância com o que prescreve o inciso IV
do art. 120 do mesmo Diploma Legal, que estabelece as
funções institucionais daquele órgão:
'Art. 120 - São funções institucionais do Ministério

Público: -
1- ...........................................
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IV - promover ação de inconstitucionalidade ou

(Grifos nossos-)
Entendemos, no entanto, que apenas a remessa de oficio ao
representante do Ministério Público não é suficiente, sob
pena de inocuidade. De fato, é necessário que se anexe ao
oficio a transcrição das notas taquigráficas da audiência
pública realizada em 21 de maio pela Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, como prova testemunhal
da situação que se verifica atualmente no Município de
Pi rapora -

- Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.435/96 com a Emenda nQ 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Np 1
Acrescente-se, apôs a expressão "remetido oficio", o

seguinte:
"acompanhado da transcrição das notas taquigráficas da

audiência pública realizada pela Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer em 21/5/96".
Sala das Comissões, 30 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 70? REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE JUNHO DE 1996

Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Atas - Correspondência: Mensagens ns 120 e 121/96
(encaminham, respectivamente, os Vetos Totais às Proposições
de Lei flQ5 12.985 e 13.006), do Governador do Estado -
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n
849/96 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Fiscalização Financeira, de Saúde e Ação Social e de
Administração Pública e dos Deputados Francisco Ramalho,
Luiz Antônio Zanto (3) e Paulo Schettino - 2a Fase: Abertura
de inscrições - Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h15rnin, comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen-

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alinir
Cardoso - Antõnio Andrade - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Dilzon Melo - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Geraldo
Rezende - Gil Pereira - Irani Barbosa - Jairo Ataide - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Hauelsen) - 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 à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- O Deputado Carlos Pimenta, 2Q-Secretário 'ad hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Paulo Schettino, 1Q-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 120196

Belo Horizonte, 5 de junho 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 total à Proposição de Lei nQ 12.985,
que institui o Dia Estadual do Detetive Profissional.
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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 Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
A egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
remete à minha sanção a Proposição de Lei nQ 12.985, que
"institui o Dia Estadual do Detetive Profissional".
Sem desconhecer a importância desses profissionais da
investigação na órbita privada, sinto-me no dever de vetar a
proposição de lei-, por não considerá-la de interesse
público.
E que a atividade de informações reservadas ou
confidenciais, que é o que fazem os detetives, não $0
restringe ao Estado.de Minas Gerais, tanto que é regulada
por lei federal, donde carecer de sentido o criar-se no
âmbito estadual dia de homenagem a profissional comum a todo
o Pais.
Além de inadequado, importaria discriminação relativamente
a todos os profissionais de outras atividades, igualmente
relevantes.
Por outro lado, não se compreende a matéria da proposição
em análise no mandamento do artigo 210 da Constituição do
Estado, reservado às "datas comemorativas de fatos
relevantes para a cultura estadual"- -
Por esses motivos, nego sanção à Proposição de Lei np
12.985, que devolvo ao reexame da egrégia Assembléia
Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de

1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
• - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM Hp 121/96
Belo Horizonte, 5 de junho 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 total à Proposição de Lei nQ 13.006,
que dá nova denominação à Praça de Esportes Minas Gerais,
localizada no Município de Curvelo.
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 Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei nQ 13.006, que dá nova

denominação à Praça de Esportes Minas Gerais, localizada no
Município de Curvelo, vejo-me compelido a negar-lhe a minha
adesão.



316

É que a Praça de Esportes em apreço, com a edição do
Decreto ng 9.623, de 28 de janeiro de 1966, passou a
denominar-se 'Domingos Viana", em justa homenagem que o
Governo do Estado, acolhendo o sentimento da população de
Curvelo, tributou ao seu filho ilustre, que em vida prestou-
lhe assinalados serviços, não só como magistrado, mas ainda
como desportista de destaque.
Trata-se de distinção que o tempo não pode desvanecer. Bem
ao contrário, é de sua natureza intrínseca a perenidade,
sabido que a grandeza de um povo repousa no respeito e
gratidão ao legado dos seus antepassados.
Por outro lado, comove-me a lembrança do nome do Deputado
Renato Azeredo para tão expressiva honraria. Entretanto,
pelas razões enfocadas, cujos fundamentos éticos ele tanto
preservou, é que deixo de sancionar a Proposição ng 13.006,
devolvendo-a ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de junho de
1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, manifestando o interesse
daquele órgão em dispor do sistema de informações
Assembléia on Line", especialmente no que se refere à
produção legislativa e à legislação mineira.
Do Sr. Judas Tadeu Chaves de Miranda, Gerente Regional da
Embratel Minas Gerais, encaminhando exemplar do livro de
fotografias 'A Embratel 30 Anos".
Do Sr Salvador Frankliri de Miranda, Diretor-Presidente da

AFFEMG, encaminhando o documento "Mensagem da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG -
aos Deputados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais", elaborado a partir de ciclo de debates promovido
para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei ng 813/96. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 813/964

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

proposição:
PROJETO DE LEI Hp 849198

Declara de utilidade pública a Associação Atlética
Esportiva Canto de Rua, do Município de Governador
Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Atlética Esportiva Canto de Rua - AATLESCAR -, 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.
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Sala das Reuniões, 4 de junho de 1996-
Bonifácio Mourão
Justificação: A referida Associação é uma sociedade civil
sem finalidade lucrativa e presta um serviço inigualável á
comunidade de Governador Valadares São seus objetivos
atender a crianças e adolescentes, proporcionando-lhes a
oportunidade de praticar variadas modalidades esportivas e
respeitando seus direitos fundamentais, garantidos na
legislação vigente; promover trabalhos sócio-educativos, de
divertimento e lazer, como o atletismo, o futebol, o
voleybol, a natação e outros. -
A AATLESCAR desenvolve um trabalho impar para resgatar o
menor de rua e oferecer-lhe a oportunidade de se educar
socialmente e de vislumbrar um futuro digno-
A Associação foi criada em 17/8/92 e sua sede situa-se na
Rua Um, nQ 322, Bairro Santo Antônio, em Governador
Valadares. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas que
não recebem remuneração pelo exercício dos respectivos
cargos.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade a criação de instituições que visem o
desenvolvimento de serviços tão relevantes é que submeto à
apreciação dos meus nobres pares o presente projeto de lei-
Ademais, preenchendo a AATLESCAR todos os requisitos
exigidos pela Lei nQ 5.830. de 1971, c/c o art. 178.
incisos 3 e II, do Regimento Interno, aguardo de meus pares
a aprovação da presente proposição.
- 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 3, do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações das

Comissões de Fiscalização Financeira, de Saúde e Ação Social
e de Administração Pública e dos Deputados Francisco
Ramalho, Luiz Antônio Zanto (3) e Paulo Schettino.

2a Fase
Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Fase do Pequeno Expediente,
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Francisco Ramalho, Líder do PSDB - indicação da Deputada
Elbe Brandão como membro efetivo da Comissão de
Agropecuária, em substituição ao Deputado Miguel Barbosa
(Ciente. Cópia às Lideranças Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.); pela Comissão de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 40a Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos nos 1.385/96, do Deputado José Henrique, e
1.435/96. da Comissão de Educação; pela Comissão de Saúde e
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Ação Social - aprovação, na lla Reunião Extraordinária, dos
Projetos de Lei nQs 724/96, do Deputado Alvaro Antônio;
466/95, do Deputado Ibrahim Jacob; 358/95 e 687/96, do
Deputado Ivair Nogueira; 713/96. do Deputado João Batista de
Oliveira; 703/96, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, e
714/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; e da Comissão
de Administração Pública - aprovação, na 36a Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei ng 599/95, do Deputado Rêmolo
Aloise, e do Requerimento nQ 1.386/96. do Deputado Sebastião
Helvécio, e retirada de tramitação, nos termos do art. 244,
inciso VIII, do Regimento Interno, da Representação Popular
nQ 3/96 (Ciente Publique-se.); e pelos Deputados Luiz
Antônio Zanto (3) - falecimento da Sra. Iraci Pereira Barros
e dos Srs. Célio Arruda e Euripedes dos Reis Santos, em
Fruta]; e Paulo Schettino - falecimento do Sr. José Amaro
dos Santos, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
A Sra. 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 especial de amanhã, dia 11, às 20 horas,
nos termos do edital 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 1? PARTE DA 151? REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1996, DESTINADA AO

PROSSEGUIMENTO DO FÕRUM TÉCNICO ORÇAMENTO E POLÍTICAS
PÚBLICAS, COM O TEMA "EXPERIÊNCIAS PARTICIPATIVAS NA

ELABORAÇÃO E GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS"
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Rêmolo Aloise
SUMARIO: Composição da Mesa - Destinação da la Parte da
reunião - Palavras do Sr. Presidente, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira e dos Srs. Patrus Ananias de Sousa, Alexandre
Adolfo Alves Neto e Tarso Genro - Designação da coordenadora
dos debates - Esclarecimentos sobre os debates - Palavras do
Sr. John N. Lattimer - Debates.

Composição da Mesa
O Sr, Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esta
Presidência convida a tomarem assento à mesa os expositores
desta tarde, os Exmos. Srs. Deputado Sebastião Navarro
Vieira, 2Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Patrus Ananias de Sousa, Prefeito
Municipal de Belo Horizonte; Tarso Genro, Prefeito Municipal
de Porto Alegre; e Alexandre Adolfo Alves Neto,
Subsecretário da Fazenda do Estado do Ceará, representando o
Dr. Tasso Jereissati, Governador do Estado do Ceará; o
debatedor desta tarde. John N. Lattimer, especialista
financeiro da Assembléia Legislativa do Oregon e ex-Assessor
da Comissão de Orçamento do Kansas, de Dhio e de Illinois,
EUA; e a Exma. Sra. Deputada Maria José Haueisen, 2a-
Secretária da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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Destinação da la Parte da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à
continuação do Fórum Técnico Orçamento e Políticas Públicas,
com o tema 'Experiências Participativas na Elaboração e
Gestão das Políticas Públicas".

Palavras do Sr. Presidente
As exposições e os debates da tarde de hoje colocarão em
pauta um componente novo na área das políticas públicas: a
participação da sociedade no planejamento e no
acompanhamento das ações do Governo.
Ouviremos o relato de quatro experiências pioneiras nesse
campo, duas de âmbito estadual, Minas Gerais e Ceará, e duas
de âmbito municipal, Belo Horizonte e Porto Alegre.
São projetos que se desenvolvem em condições e
circunstâncias diferentes e, portanto, apresentam
peculiaridades e resultados distintos Por se tratar de
iniciativas recentes, é natural que possam ainda enfrentar
dificuldades para se consolidarem, principalmente porque
implicam grande mudança cultural, envolvendo tanto os
poderes públicos quanto a população em geral.
Sabemos, contudo, que os frutos dessas experiências
constituem forte estimulo para que seja levada à frente a
história de cada uma, e a permuta de informações que irão
compor este painel certamente contribuirá para o
aprimoramento dos processos em curso Afinal, todos eles
buscam o estabelecimento de um princípio básico das
sociedades democráticas, o da responsabilidade coletiva na
definição de programas de desenvolvimento.
Neste momento, a Presidência concede a palavra ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, DD. 2Q-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que será d primeiro
expositor desta tarde e disporá de até 20 minutos para fazer
sua explanação.
Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, para
fazer sua explanação.
Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira
Sr Presidente, Srs. Deputados, senhores expositores,
senhoras e senhores, no decorrer da exposição iremos fazer
uma projeção de transparências que a ilustrarão melhor
Minas Gerais vem colocando em prática, nos últimos anos, um
projeto que promete modificar substancialmente a elaboração
de alguns instrumentos de planejamento, entre eles, o
orçamento anual. Trata-se das Audiências Públicas Regionais,
instituídas pela Constituição Estadual de 1989.
Em essência, são encontros realizados em cada uma das
regiões de planejamento do Estado, com o objetivo de
identificar, junto aos poderes públicos locais e aos
representantes da sociedade civil, as demandas que as
comunidades desejam ver incluídas nos planos de ação
governamental.
As reuniões preliminares, a mobilização em torno de
reivindicações comuns, os debates em plenário, a defesa
pública das propostas apresentadas, as articulações e as
composições de interesses, tudo faz com que as audiências
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sejam uma fonte viva de informações para a apreensão das
realidades regionais, ao mesmo tempo em que constituem
estimulante exercício de cidadania.
Entidades de naturezas diversas, como Prefeituras, Câmaras

de Vereadores, associações de municípios, partidos
políticos, sindicatos, órgãos públicos, escolas,
instituições beneficentes e associações comunitárias se
envolvem intensamente para mostrar aos representantes dos
Poderes estaduais o que consideram essencial para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural de sua região.
As audiências públicas, no modelo em que se encontram hoje,
resultam de um processo continuo de modificações e
aperfeiçoamentos iniciado em 1993. Nesse ano, a Assembléia
Legislativa de Minas tomou para si o desafio de dar forma
concreta ao que estava definido de maneira sucinta no texto
constitucional, assumindo todas as tarefas e os ónus
necessários à implementação do projeto.
O formato adotado então para as Audiências foi o de
reuniões em cidades-pólo de cada região, abertas à
comunidade, com duração de um dia, discussão e apresentação
de propostas por qualquer cidadão ou entidade presente.
Toda a preparação dos encontros, a coordenação dos

trabalhos, a sistematização e o encaminhamento das demandas
estava a cargo da Assembléia Legislativa, com apoio das
Prefeituras na divulgação do evento e na cessão de
auditórios para sua realização.
Os Deputados presentes atuavam tanto na coordenação da
Audiência quanto no papel de colher subsídios, ouvir,
dialogar, sentir de perto as necessidades da população.
Passavam a ter, nessas ocasiões, a oportunidade de conhecer,
de forma mais ampla, as realidades regionais do Estado.
A adesão popular e o grau de envolvimento na justificação

das reivindicações já mostravam, nos primeiros encontros, o
acerto da iniciativa. Ela vinha atender a uma clara vontade
coletiva de fazer valer, nos planos governamentais, os
anseios brotados no interior de cada comunidade, de cada
região.
Nas reuniões realizadas naquela ocasião, nas macrorregiões

do Estado, foram apresentadas mais de 2 mil proposições,
levadas pela Assembléia, de forma ainda embrionária, para
análise do Poder Executivo e das Comissões temáticas desta
Casa, a fim de serem incorporadas ao planejamento do Governo
e às ações legislativas.
Contudo, esse objetivo, principalmente no que se refere ao
aproveitamento das propostas no orçamento, foi prejudicado
pela forma com que elas foram apresentadas, em bloco, sem
definição de prioridades. A esse problema somavam-se outros,
relacionados tanto ao funcionamento das reuniões quanto ao
encaminhamento das demandas.
Mas o primeiro passo estava dado. O interesse despertado
entre as comunidades indicava que a experiência deveria
prosseguir.
A partir de observações próprias e de sugestões dos
participantes, a Assembléia reformulou a sistemática das
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Audiências em 1994, introduzindo mecanismos que permitissem
maior envolvimento da população, priorização das
reivindicações e melhor aproveitamento destas pelos poderes
públicos estaduais.
O novo modelo dos encontros definia sua realização em dois
dias, para oferecer mais tempo ao debate e à seleção das
propostas. Estas deveriam agora ser apresentadas e
defendidas por representantes de entidades legalmente
constituídas, vinculadas aos poderes públicos ou á sociedade
civil. Essa fórmula de representação visava a facilitar a
discussão prévia das demandas, no âmbito das entidades, e o
seu encaminhamento nas Audiências.
Outra novidade foi o estabelecimento de uma relação de
propostas prioritárias, que traduzissem as necessidades
maiores de cada região e que teriam primazia na análise
posterior pelos órgãos públicos. Essas, em número de 15,
passaram a ser definidas pelo voto dos participantes
inscritos, depois de intenso processo de articulações e de
defesa em plenário.
Criou-se também uma lista de proposições dos Prefeitos e
das associações microrregionais de municípios, com o
objetivo de contemplar localidades que, em decorrência da
dificuldade de se fazerem representar, ficavam em
desvantagem em comparação com a cidade-sede do encontro.
Constituiu-se ainda a Comissão Regional de Representação,
composta de dez membros e eleita pelos participantes para
acompanhar os desdobramentos das reivindicações.
As Audiências Públicas de 1994 passaram a contar também com
a presença do Poder Executivo Estadual, por meio das
Secretarias do Planejamento e Coordenação Geral e de
Assuntos Municipais, encarregadas de fazer exposições de
cunho didático, no inicio das reuniões, sobre políticas
públicas e realidades regionais.
Resultaram dos encontros daquele ano 8.281 sugestões, das

quais 168 foram escolhidas como prioritárias, com vistas a
uma atenção maior na elaboração do orçamento do Estado para
o exercício seguinte. Fizeram-se presentes 2.345 entidades.
As Audiências de 1995 ganharam novas mudanças,
estabelecidas por emenda á Constituição do Estado, para se
tornarem mais abrangentes, em termos de envolvimento das
comunidades, e adquirirem maior consistência institucional.
Pelo dispositivo, o Tribunal de Contas e os Poderes
Executivo e Judiciário também passariam a participar dos
encontros realizados pela Assembléia. Foi uma decisão
importante para se pensar de forma integrada o planejamento
de um Estado vasto e diverso como Minas Gerais.
A outra modificação determinada pela emenda constitucional
foi a realização de Audiências Públicas Municipais,
preparatórias para as reuniões de âmbito regional. Os
resultados desses encontros, promovidos pelos poderes
públicos locais, deveriam ser encaminhados à Assembléia
Legislativa, para serem sistematizados em documento único e
apresentados na Audiência Regional
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Esse encaminhamento, em tempo hábil, valeria como requisito
para a participação do município no encontro regional e como
inscrição prévia para ele. A inobservância desse
procedimento implicaria a perda do direito de participação.
O novo regulamento determinava que cada município
escolhesse, em sua audiência, cinco propostas a serem
levadas ao encontro regional. E que elegesse uma comissão
para participar dele, composta de representantes dos poderes
públicos e da saciedade civil.
Da Audiência Regional sairiam priorizadas 10 propostas (e
não 15, como no ano anterior, em razão da dificuldade do
atendimento a elas) e uma relação á parte contendo uma
proposição de cada associação microrregional de municípios.
As Comissões Regionais de Representação passaram a ser
constituídas de 5 membros, não mais de 10, como no ano
anterior.
Um balanço do projeto, depois das Audiências de 1995,
revelou significativos avanços e a permanência de alguns
desafios.
O Presidente me lembra que a exposição está sendo ilustrada

por transparências que estão sendo projetadas.
O primeiro dado positivo foi o elevado índice de adesão dos
municípios: nada menos que 589, ou 78% do total do Estado,
haviam participado do processo. Ainda na esfera municipal, o
levantamento preliminar das necessidades locais, numa
espécie de triagem das reivindicações, permitiu que na
audiência regional se caminhasse para a apresentação de
propostas mais abrangentes, mais condizentes com a política
de planejamento do Estado.
Em decorrência da limitação de 5 reivindicações por
município, o número global de propostas foi reduzido de
8.281, em 1994, para 3.082, em 1995. Pelo mesmo motivo,
houve diminuição das proposições priorizadas, de 168 para
122, o que trouxe a possibilidade de serem analisadas numa
perspectiva mais próxima da realidade econômica do Estado.
Em conseqüência da cooperação dos Poderes na promoção das

audiências públicas, ressalte-se a melhoria das condições
para sua realização, assim como os avanços no encaminhamento
das propostas priorizadas. Exemplo disso, a parceria entre a
Assembléia Legislativa e o Executivo, por meio da Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral, já deu importantes
resultados.
Um deles foi o processo de votação das emendas à proposta

orçamentária para este ano. Como fruto de análises e
discussões sobre a inclusão de proposições das audiências no
orçamento, envolvendo os Deputados, o Executivo e as
Comissões Regionais de Representação, foram apresentadas e
aprovadas na Assembléia 41 emendas ao projeto, expressando
reivindicações resultantes dos encontros as quais não haviam
sido nele contempladas.
A grande novidade do episódio não foi somente o número de
emendas, mas a forma em que foi decidida sua incorporação.
Em primeiro lugar, elas foram definidas depois de amplo
entendimento suprapartidário, seguindo-se prioritariamente 0
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critério de se beneficiarem as regiões que haviam sido menos
favorecidas na proposta orçamentária original. Em segundo
lugar, esse entendimento provocou significativa redução no
número global de emendas ao orçamento, traduzindo
preocupação de se planejar de modo mais realistico.
A parceria entre o Legislativo e o Executivo resultou
também na elaboração e na divulgação de um relatório
mostrando a situação, com referência ao orçamento do Estado,
de todas as 122 propostas priorizadas nos encontros
realizados em 1995 e daquelas encaminhadas pelas Associações
Microrregionais de Municipios
No relatório, as proposições estão apresentadas em três
formas: incorporação direta ao orçamento, com indicação de
conteúdo, local de execução e destinação de recursos;
incorporação indireta ao orçamento, por meio de programas e
projetos governamentais em andamento; e não-incorporação ao
orçamento, por motivo de incompatibilidade, decorrente, por
exemplo, de sua natureza não orçamentária, podendo ser
objeto de outro tipo de ação legislativa.
Pensando em formas de incrementar as atividades vinculadas

aos desdobramentos das audiências públicas, a Assembléia
programou novas reuniões com as comissões Regionais de
Representação, colocando em pauta a estratégia de
acompanhamento das proposições incluidas no orçamento de
1996 e das que poderão ser incorporadas à proposta
orçamentária para 1997.
Com o Executivo, por meio da Secretaria de Planejamento, a
Assembléia está articulando um intercâmbio entre os dois
Poderes para acompanhamento, pelo Legislativo, de todos os
desdobramentos referentes às propostas tiradas dos encontros
regionais de 1995.
Novas mudanças, certamente, marcarão as próximas Audiências
Públicas Regionais. A primeira delas já está definida: a
realização dos encontros de dois em dois anos, e não mais a
cada exercício, como vinha ocorrendo. Esse intervalo maior
tornou-se necessário diante do grande número de
reivindicações em análise e da dificuldade de viabilizá-las
em curto espaço de tempo.
As outras sairão das ponderações de todas as partes
envolvidas, destacando-se entre essas os Deputados, os
órgãos do Executivo e os participantes dos encontros. Não
temos dúvidas de que também deste fórum - pelas
personalidades e instituições presentes e pelas experiências
aqui relatadas - extrairemos valiosas contribuições para o
projeto.
Será usado ainda como suporte para as modificações em
estudo o relatório da pesquisa feita pela Assembléia por
meio de questionário, no decorrer dos encontros de 1995,
visando a colher subsidios para o seu aprimoramento.
A propósito, um dado desse relatório é estimulante para um
amplo comprometimento dos poderes públicos com a
experiência: 69% dos entrevistados confiam em que as
audiências podem contribuir para a solução dos problemas
regionais.
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Uma outra pesquisa, da Vox Populi, realizada este ano em
todo o Estado, também aponta resposta positiva da população
a respeito do projeto. Constatou-se o reconhecimento de que
ele contribui substancialmente para aumentar o nível de
organização da sociedade, a consciência sobre o interesse
coletivo, a apresentação de reivindicações ao Governo e a
implementação de ações correspondentes.
Oitenta e dois por cento dos entrevistados aprovaram a
realização das audiências, somando-se as opiniões incluídas
nos conceitos "átimo", 'bom" e "regular positivo". As razões
mais citadas nesse item foram as de que os encontros
representam "uma oportunidade para a comunidade mostrar suas
necessidades" e "uma forma democrática de discutir o
orçamento do Estado'.
O projeto, sabemos, está em construção e enfrenta

dificuldades, principalmente quanto à execução das
propostas, etapa mais pertinente ao Poder Executivo, no qual
está centrada a competência para a execução orçamentária.
Contudo, os frutos colhidos até agora já seriam suficientes
para justificá-lo. Além dos resultados que mencionamos,
poderíamos citar vários outros. Entre eles, a ampliação dos
canais de comunicação entre as comunidades e os poderes
instituídos na identificação de demandas e pleitos regionais
e a crescente mobilização da sociedade em torno de seus
interesses.
Outro efeito benéfico das audiências, principalmente após a

versão do ano passado, é que vários municípios passaram a
utilizar os resultados dos encontros locais em sua própria
administração, absorvendo as proposições que poderiam ser
atendidas no âmbito das Prefeituras.
Ressalte-se ainda, como conseqüência do projeto, o esforço

da Assembléia Legislativa para buscar novos instrumentos de
acompanhamento das políticas públicas, tarefa extremamente
necessária mas ainda incipiente no Pais, em qualquer esfera
administrativa.
Gostaria de encerrar esta exposição sintetizando o
significado das Audiências Públicas Regionais. Estamos
diante de uma nova concepção de planejamento - e,
conseqüentemente, de desenvolvimento -, fundada na
responsabilidade coletiva, na parceria com a sociedade e no
efetivo exercício da cidadania. Como convém, aliás, a um
Estado e a um País que durante tantos anos lutaram pelo
restabelecimento dos princípios democráticos

Palavras do Sr. Patrus Ananias de Sousa
Deputado Agostinho Patrús, Presidente desta Casa, colegas

expositores, Deputado Sebastião Navarro Vieira, Prefeito
Tarso Genro, amigo de Porto Alegre, Deputada Maria José
Haueisen, Srs. Deputados, demais integrantes da Mesa,
debatedores, demais participantes deste seminário, em
primeiro lugar, quero cumprimentar a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais pela realização deste evento que discute
orçamento e políticas públicas Coincidentemente, sem que
houvesse nenhuma combinação entre a Prefeitura e a
Assembléia, marcamos para a cidade dois eventos com
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motivações semelhantes. Temos esse seminário sobre políticas
públicas e o Fórum da Cidade, que estará sendo aberto amanhã
e irá até o dia 24.
Quando disputamos a Prefeitura, acertamos com a população
de Belo Horizonte três compromissos básicos e estratégicos.
O primeiro foi o compromisso ético, a desprivatização do
poder público, colocando os recursos e os equipamentos
públicos a serviço da comunidade. Indo além da corrupção
primária, o assalto direto aos cofres públicos, entendemos
também que há grande desperdício de dinheiro público no
Brasil, o que foi chamado de painel do desperdício. Refiro-
me a obras faraônicas, desnecessárias. Acertamos também que
haveria priorização na aplicação dos recursos públicos. Isso
nos levou aos dois outros compromissos estratégicos: a
participação popular, a democratização do poder político, o
exercício efetivo dos direitos da cidadania e a inversão de
prioridades, como terceiro ponto numa escala sequencial
interligada. Inversão de prioridades significa um governo
que considere a cidade inteira, até porque uma concepção
democrática de cidade exige planejamento global e
estratégico, mas priorizando as regiões e os setores sociais
historicamente menos contemplados, excluídos e
marginalizados. Nessa linha, buscamos várias formas de
participação da sociedade. Estamos desenvolvendo vários
programas de parceria, desde os catadores de papel,
trabalhadores historicamente excluídos, que hoje são nossos
parceiros na coleta seletiva do lixo, passando pelas creches
comunitárias até as empresas que queiram colaborar para o
bem comum sem nenhuma contrapartida que não seja o interesse
público. Muitas são hoje nossas parceiras na implantação,
preservação e recuperação de espaços públicos, tais como
parques, praças, teatros e museus, e, na área social, de
postos de saúde, creches, entre outros.
Implantamos uma série de conselhos populares, setoriais
(. . - .) abastecimento e segurança elementar, habitação,
idosos, mulheres, negros, portadores de deficiência e outros
mais, que constituem como que a primeira etapa dos
orçamentos participativos setoriais.
Mas a marca registrada de nosso Governo, no que se refere à
experiência da participação na elaboração da gestão das
políticas públicas, tem sido o Orçamento Participativo.
Aliás, essa tem sido a marca dos governos do PT e das
frentes democráticas populares.
Buscamos referendar nossa experiência em Porto Alegre, onde
as decisões têm caráter deliberativo, uma vez que, quando
assumimos a Prefeitura de Belo Horizonte, Porto Alegre já
estava entrando no seu quinto ano de Orçamento
Participativo.
O Orçamento Participativo tem dois aspectos fundamentais.
Um eu chamaria de ético-democrático, de exercício da
cidadania. Trata-se de um esforço conseqüente no sentido de
que as pessoas deixem de ser expectadoras para se tornarem
agentes, sujeitos políticos. Trata-se de um processo de
conscientização política em que as pessoas, a partir de seu
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quarteirão, de sua rua, comecem a discutir o seu bairro, a
sua região, a sua cidade e a integrar os problemas das suas
cidades com as questões maiores do Estado, do Pais, e ate
mesmo do mundo.
O outro aspecto ligado a essa dimensão ético-democrática de
participação, de cidadania e de facilitação do crescimento
das pessoas em todos os níveis é uma questão pragmática.
Trata-se de evitar o desperdício dos recursos públicos, por
uma questão de moralidade pública, por uma questão de ética,
de decência, de compostura, mas também por uma questão de
potencializar os recursos públicos, que são escassos em face
de carências enormes, principalmente num País brutalizado
como o nosso, que acumulou e continua acumulando, aos nossos
olhos e interpelando a nossa consciência, uma divida social
que o coloca entre os países mais injustos do mundo.
Se os recursos são escassos e se as necessidades são
praticamente ilimitadas, precisamos estabelecer prioridades.
E, para estabelecer prioridades corretas, é preciso que as
pessoas que conhecem seus problemas, que usam os serviços
Públicos, que moram nos mais variados pontos da cidade sejam
Participantes efetivos, sejam interlocutores desse processo.
Historicamente, sabemos que, por infelicidade, criou-se no
Brasil uma subcultura, até mesmo uma anticultura das obras
públicas. Em geral, as obras públicas no Brasil, com raras e
honrosas exceções, eram feitas para atender a fins
eleitoreiros, a interesses clientelisticos, às empreiteiras,
para pagar dividas de campanha, para fazer caixinha para a
próxima eleição, para atender ao ego, à vaidade dos
governantes com as chamadas obras faraônicas, muitas vezes
desnecessárias.
A experiência do Orçamento Participativo, tal como estamos
consolidando em Belo Horizonte na linha de outras
experiências, como já disse, é uma revolução política. Muito
mais que obras - importantes, sim, pois atendem às
necessidades concretas da população -. o Orçamento
Participativo significa uma mudança profunda na maneira de
se gerir, de se administrar a coisa pública. As prioridades,
as obras, as intervenções, as políticas públicas, as
Políticas sociais passam a ser definidas segundo critérios
de prioridade da maioria, da coletividade, e não segundo os
interesses menores de Atenção gabinetes fechados que, muitas
vezes, prevaleceram e, infelizmente, continuam prevalecendo.
A experiência em Belo Horizonte, como eu disse, aponta a
perspectiva de assembléias deliberativas. A cidade está
dividida em nove regiões administrativas, e o Orçamento se
dá através dessas regiões. As pessoas decidem sobre a
aplicação dos recursos nessas regiões.
Estabelecemos, basicamente, a seguinte dinâmica: uma rodada
são as plenárias populares. Há, na cidade, uma grande
Plenária geral de abertura do Orçamento, de prestação de
contas dos anos anteriores e de apresentação e debate sobre
o processo de funcionamento do OP naquele ano. Essas
plenárias, depois, se reproduzem no nível das regionais.
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Em seguida, as nove administrações regionais são divididas
em sub-regiões, onde se dá a segunda rodada. A participação
é aberta: todos os cidadãos e cidadãs são convidados a
participar. Há uma apresentação de debates sobre a situação
econômico-financeira da Prefeitura. Ela estabelece, segundo
a densidade demográfica e segundo as carências
historicamente acumuladas naquela região, a divisão dos
recursos para as obras regionais.
Depois, há uma distribuição do formulário de indicação das

obras, seguida de debate.
Posteriormente, temos reuniões por bairros ou ' por
agrupamento de bairros, em que a população levanta as
prioridades das suas demandas.
Na terceira rodada, também por sub-região, a participação
continua sendo aberta ao público. E feita uma seleção de
prioridades por sub-regiões, e são eleitos os delegados dos
fóruns regionais.
A partir dessa eleição, temos um outro momento, que são as
caravanas de prioridades, ou seja, os delegados eleitos na
terceira rodada visitam as obras selecionadas em todas as
sub-regiões. No momento seguinte, são realizados fóruns
regionais de prioridade orçamentária, por regional. As
propostas das sub-regiões voltam à regional, e participam os
delegados eleitos na terceira rodada. Há um debate para
aprovação do plano de obras em cada regional . Nesse fórum é
eleita a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Orçamento, a que denominamos COMFORÇA. Por último, há o
fórum municipal de prioridades orçamentárias. Após serem
levantadas todas as prioridades regionais, faz-se o fórum
municipal para a definição das prioridades orçamentárias com
a participação das COMFORÇAS, do Orçamento Participativo das
Regionais.
Temos, hoje, um capitulo à parte, que é o Orçamento
Participativo de Habitação, onde há a participação do
Governo municipal - Prefeitos. Secretários, etc. - e dos
representantes da sociedade civil, quando, então, são
fixadas as prioridades municipais. São também
compatibilizadas as demandas do Orçamento Participativo com
as obras gerais da cidade, e é feito um debate sobre as suas
obras globais.
Isso em linhas muito gerais. Há também os critérios para a

escolha dos delegados, mas são muitos os detalhes, razão
porque prefiro me colocar à disposição para, pessoalmente,
esclarecer sobre essa parte e o procedimento que se adota
para tal escolha. O dado fundamental é que o orçamento é
aberto a todos os cidadãos, em conformidade comum processo
previamente definido, e tem caráter decisório. E claro que o
poder público entra como interlocutor, fornecendo dados,
discutindo os limites das obras, os projetos técnicos,
debatendo as eventuais dificuldades e ajudando a estabelecer
o escopo das obras, custos, etc., em função dos recursos
disponíveis.
Com essa mesma característica, iniciamos, no ano passado, o

Orçamento Participativo da Habitação. Temos alguns desafios
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pela frente. Alguns deles o Tarso mencionará, porque Porto
Alegre avançou nesse aspecto. Não temos, em Belo Horizonte,
já plenamente acertado, um fórum da cidade para definir o
que chamamos de obras estruturantes, ou seja, aquelas obras
e intervenções políticas que têm efeito geral e estratégico
na cidade.
Temos um desafio com relação ao Orçamento Participativo
Setorial. Por exemplo, cultura, educação, saúde, meio
ambiente, transporte coletivo e outros. Penso que, para duas
áreas, já temos um bom desenho: educação e saúde. A educação
tem 30% dos recursos previstos na lei orgânica. Então, já
existe um recurso especifico, que pode ser objeto de debate
sobre as prioridades da educação. Quanto á saúde, como
avançamos muito no processo de municipalização da semiplena,
temos os recursos do Fundo Municipal de Saúde. Já temos
também, bem desenhados, alguns fóruns da área de saúde, a
saber, o do conselho municipal, dos conselhos distritais,
das regionais, a Conferência Municipal de Saúde, etc.
Por último, encerrando a minha exposição, gostaria de

vincular a experiência do Orçamento Participativo - a que
demos inicio no primeiro ano de Governo, em 1993 - com o
evento que será realizado a partir de amanhã, que é o Fórum
da Cidade. O Orçamento Participativo, embora seja
importante, não pode ser visto apenas corno um espaço para
que se definam as intervenções e as obras do poder público,
Porque ele vai além disso. Ele tem de ter um caráter de
continuidade e de permanência. E um processo, e tanto mais
eficaz será o Orçamento Participativo quanto maior for a
participação da cidadania, em todos os aspectos.
O que estamos pretendendo com o Fórum da Cidade - a Belo

Horizonte que Queremos é estimular a cidadania e as pessoas
para que debatam as prioridades da cidade a curto, médio e
longo prazos. Uma cidade que quer se acertar consigo mesma,
que quer ser um espaço democrático, de justiça social, de
partilha dos bens, dos serviços e dos equipamentos precisa
refletir sobre seu futuro. E preciso que a própria cidadania
vá determinando prioridades sociais, prioridades no campo do
desenvolvimento econômico com investimentos, aumentos de
impostos, tributos para serem aplicados na área social,
geração de emprego e renda, prioridades no campo
soc40cultural e no campo urbanístico, com uma concepção
democrática de cidade, e também na busca de financiamentos.
Uma cidade como Belo Horizonte não pode trabalhar apenas

com sua receita, que é muito pequena. Temos de estabelecer
prioridades para também cobrar uma presença mais efetiva da
cidade no orçamento estadual, no qual ela não se tem feito
presente, no orçamento federal e em financiamentos
internacionais. Belo Horizonte não pode ficar á mercê de
candidatos e partidos - por mais importantes que sejam - que
a cada quatro anos apresentam suas propostas para a cidade.
As cidades que têm viabilizado o chamado planejamento
estratégico, que é, hoje, a opção para Belo Horizonte,
seguindo o exemplo de Barcelona, revelam a tendência de que
a cidade, por meio de fóruns democráticos e participativos,
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eleja as suas prioridades e as debatam com os eventuais
candidatos, com os partidos e com as forças políticas que
ali estejam disputando a hegemonia. E com esse espírito que
estamos realizando o Fórum da Cidade, que não se confunde
com o Orçamento Participativo, que tem a sua dinâmica
própria. O Fórum da Cidade é um desdobramento do Orçamento
Participativo, abrindo possibilidades para que este se
enriqueça, inclusive iniciando o processo de discussão de
obras estruturantes e de obras de médio prazo A cidade vai
definir, por exemplo, uma obra que irá demorar cinco ou seis
anos, passando de um Governo para outro. A obra fica
definida como uma opção da cidade, e a população organizada
se mobiliza para que essa prioridade seja cumprida- Vamos
aproveitar o Fórum da Cidade para extrair subsídios para a
Lei de Diretrizes Orçamentárias e para o Plano Plurianual,
que são também referências fundamentais para se ter um
orçamento digno e democrático que contemple, efetivamente,
as necessidades da cidade, escapando da ação política que
fez escola no Brasil, muitas vezes chegando às raias da
corrupção. Suas características sempre foram o imediatismo e
o subjetivismo, que dificilmente atenderiam às demandas mais
profundas da cidade.
Sr. Presidente, fico por aqui, para não comprometer o tempo

destinado à minha apresentação.
Haverá um debate depois, não é?
O Sr. Presidente - O senhor, como sobrinho do Presidente,

tem algumas prerrogativas. Gostaria de dizer que o seu tempo
está esgotado, mas, se precisar de mais alguns minutos - - -
Naturalmente, durante o debate, teremos a fase mais rica da
nossa reunião.
O Sr. Patrus Ananias de Sousa - Penso que o essencial a que

me propus fazer foi cumprido dentro desse tempo. E grande o
meu interesse em ouvir o meu fraterno amigo.

Palavras do Sr. Alexandre Adolfo Alves Neto
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Agostinho Patrús; Exmo Sr Prefeito
de Belo Horizonte, Patrus Ananias; Exmo. Sr. Prefeito de
Porto Alegre, Tarso Genro; demais componentes da Mesa; Srs.
Deputados, senhoras e senhores, minhas saudações.
Para adentrar no tema propriamente dito, queria fazer um

pequeno histórico da situação econômico-financeira do Estado
a partir de 1987, a partir do primeiro Governo Tasso
.Jereissati. Quando ele assumiu em 1987, existia o que
podemos chamar de um caos nas finanças públicas do Estado do
Ceará. Estávamos com a folha de pagamento atrasada em três
meses. O comprometimento da receita própria em relação à
folha de pagamento era de 120%. Havia um déficit na faixa de
R$200.000.000,00. O órgão para o qual eu trabalho, a
Secretaria da Fazenda, dispunha apenas de dois
microcomputadores XT. Era uma falta total de controle das
finanças do Estado. Então, o primeiro Governo Tasso, de 1987
a 1991, foi - como se diz - para arrumar a casa. Foram
posicionamentos fortes em relação às finanças estaduais, foi
um Governo em que a posição política foi muito acentuada



330

devido a cortes de privilégios, etc. Então, ele teve esse
rompimento, e houve, no final do seu Governo, praticamente
um equilíbrio das finanças. O Governo passou para o seu
sucessor, Governador Ciro Gomes, que deu a continuidade
administrativa, deu um aprimoramento ainda mais acentuado à
máquina estatal, e conseguimos os-resultados que já eram
esperados. Houve uma melhoria do atendimento no serviço
público. Ele não é o desejado, mas é o de que dispomos a
partir dos escassos recursos do Estado. Tivemos, nesse
período, a receita do ICMS, o tributo de maior peso no
Estado, dobrando, de R$50.000.000,0o, para R$100.000,000,00.
O nosso órgão, a Secretaria da Fazenda, foi o grande carro-
chefe. A prioridade foi total na informatização do órgão,
para, cada vez mais, carrear e controlar os recursos do
Estado, haja vista que somos um Estado pobre. Detemos apenas
algo em torno de 2% do PIB nacional, O Estado do Ceará é
bastante pobre, tem muitas dificuldades, mas, nessa linha de
administrar os recursos com participação e seriedade,
estamos superando essas dificuldades.
Então, dando esse pequeno histórico, tivemos, a partir de
1995, um novo Governo Tasso Jereissati. Tivemos algo
diferente do que foi encontrado há nove anos atrás, O
Governador orientou a sua equipe a fazer, primeiramente, um
plano de desenvolvimento sustentável, que vai vigorar de
1995 a 1998. Nesse plano, ele traçou uns princípios básicos
fundamentais que devem ser seguidos por toda a sua equipe de
Governo. O primeiro deles é o princípio da sustentabilidade,
ou seja, orientação para obtenção de resultados permanentes
no processo de desenvolvimento: criação de emprego e renda,
assegurando a política capaz de garantir a continuidade
politica; impactos no meio ambiente; problemas sociais;
menor abandonado; área de turismo. Enfim, ele quer que esse
principio da sustentabilidade não seja rompido no futuro. E
termos algo sustentável, que vai permanentemente constar nas
políticas de Governo. A isso também se acopla outro
principio, que é a visão de longo prazo. Nós não estamos
fazendo mais imediatismos, estamos sempre pensando no
futuro. Se vamos fazer uma obra, se vamos fazer um hospital
ou uma escola, se vamos fazer algo que signifique um bem
para a comunidade, estamos sempre tendo uma visão de longo
prazo e não de imediato.
A participação e a parceria: o Estado do Ceará iniciou não
através de iniciativa do poder público e sim através das
próprias entidades da sociedade. Temos uma espécie de
conselho de participação. Há um exemplo muito bom da
iniciativa privada, o que chamamos de pacto de cooperação,
que inclui vários segmentos da sociedade, não havendo a
participação e a ingerência do poder público. Eles discutem
vários temas e encaminham para o poder público. Esse pacto
de cooperação é uma iniciativa que vem dando resultado e que
nos orientou para o que iremos ter em frente, que é a
criação dos Conselhos Regionais do Desenvolvimento
Sustentável, Então, é incentivada pelo Governo a
participação e a parceria não s6 com a iniciativa privada e
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com a sociedade, mas também com os demais entes públicos,
tais como os municípios, o Governo Federal, o Poder
Judiciário e o Poder Legislativo. O Governador incentiva a
parceria para que as políticas governamentais dêem os
resultados esperados.
A descentralização é outro princípio básico desse plano do
desenvolvimento sustentável. Ou seja, tirar o máximo
possível do centralismo em órgãos públicos e descentralizar
mais para as demais regiões do Estado.
O último princípio é o da qualidade, no qual tem que se ter
a visão do cidadão como um cliente. Ou seja, qualidade no
atendimento e aperfeiçoamento continuo da máquina
governamental e pública. O cidadão é que deve ser o objetivo
maior da política pública.
Dito isso sobre o plano de desenvolvimento sustentável,

criamos, sob o comando da Secretaria de Planejamento, algo
simples que estamos colocando em prática. Começamos em 1995
e, ainda, não estamos concluindo. Estamos num processo
lento, onde temos muitas dificuldades, pois é um rompimento
cultural, principalmente no Nordeste, de como participar das
políticas públicas. Temos algo muito simples: dividimos em
três grandes objetivos. Existem o Conselho de
Desenvolvimento Sustentável, o Conselho da Família e da
Cidadania e o Conselho de Cultura. Cada conselho desses
possui 25 membros, indicados pela sociedade e nomeados pelo
Governador.
Daí termos membros da igreja, a sociedade em geral e
empresários nesses três grandes conselhos. O que torna
objetivos esses conselhos é o Conselho Regional de
Desenvolvimento Sustentável. Nós o dividimos em 20 regiões
no Estado. O Estado do Ceará possui 184 municípios, que
dividimos em 20 regiões. Para estabelecer essas regiões,
tivemos dificuldades, porque existem cidades que têm
rivalidades umas com as outras, pretendendo cada uma ser a
sede. Então, é um rompimento muito forte de cultura. Mas
fizemos essa divisão em 20 regiões com 20 conselhos.
Fazendo parte do conselho maior, existe o conselho
municipal em cada um dos 184 municípios. Por enquanto, só
instalamos em 70 municípios. Ele é composto por uma pessoa
indicada pelo poder municipal - geralmente o Prefeito, pelos
Deputados estaduais mais votados no município; por um
participante indicado pelo Poder Executivo Estadual e por um
membro indicado pela sociedade. Dessas discussões do
Conselho Municipal, levam-se as decisões ao Conselho
Regional de Desenvolvimento Sustentável. Temos, assim, a
influência da participação no Plano Plurianual e na feitura
de emendas orçamentárias e do próprio orçamento, quando o
SEPLAN está em fase de elaboração. Como os senhores vêem,
trata-se de algo simples, que tenta, também, seguir o
exemplo pioneiro da Prefeitura de Porto Alegre - hoje
seguido pela Prefeitura de Belo Horizonte - que é a
participação da sociedade na alocação de recursos.
Nos conselhos existe também um outro meio de participação
para a feitura e a execução do Plano Plurianual: os chamados
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"grupos de trabalho integrados". São constituídos pelos
titulares das diversas secretarias em áreas especificas,
visando ao alto nível de investimento, à forte cooperação
externa e a ações administrativas integradas e uniformes. A
filosofia do Governador 'asso é que não existem ações
isoladas de secretaria, e sim ações de governo. Esses grupos
influenciam não só a elaboração do Plano Plurianual, como
sua execução. Quando há uma grande obra, um grande
investimento, que pode produzir impacto ambiental e social e
problemas de segurança pública, esses grupos vão até as
comunidades, que dão sugestões a respeito da obra. Estamos
agora com dois grandes investimentos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, no Estado do Ceará: o complexo portuário
do PECEM, em que se instalarão uma siderúrgica e um porto,
com investimentos de U$160.000.000,00, e o METROFOR, que é o
Metrã de Superfície da Capital, com empréstimo de
U$220.000.000,00 do governo japonês. A implantação dessa
grande obra tem a participação desses grupos e da
comunidade, ou seja, esses grupos vão até a comunidade para
verem o impacto da obra sobre ela.
Em linhas gerais, é isso. Queria, Sr. Presidente, encerrar
por aqui, dizendo que o nosso modelo é bastante simples e
que há sempre a vontade política de promover a participação
da sociedade na gestão do modelo público, do Orçamento, do
Plano Plurianual. Essa é uma orientação do Governador a toda
sua equipe de trabalho, a fim de que haja uma participação
efetiva da sociedade. Muito obrigado pela oportunidade.

Palavras do Sr. Tarso Genro
Sr Presidente, Deputado Agostinho Patrús, Exmo. Sr. Vice-
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira; Deputada
Maria José Haueisen; meu companheiro e amigo, Patrus
Ananias; Dr. Alexandre Adolfo Alves Neto, Dr. John N.
Lattimer, Srs. Deputados, senhoras e senhores, cidadãos e
cidadãs de Belo Horizonte, gostaria de agradecer, em
primeiro lugar, o convite a mim formulado pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e dizer que estou muito
orgulhoso de participar de um painel desta qualidade, com
estas preocupações e estes painelistas.
Nossa experiência, em Porto Alegre, parte de um pressuposto
bastante radical: existe uma crise de eficácia e de
representatividade do Estado moderno que se desenvolveu
nesses últimos 30 anos. Partindo do pressuposto de que essa
crise de eficácia vem sendo acobertada, política e
ideologicamente, pelo ideário neoliberal, que traduz a
cultura do individualismo - não da individualidade rica -,
que traduz a visão de redução do Estado para dar livre curso
num mercado socialmente desregulado, que traduz a visão de
que é uma necessidade da terceira revolução científica e
tecnológica acentuar, por sacrifício, a exclusão e a
segregação social; então, partimos do pressuposto de que a
cidadania que emergiu da ilustração e do iluminismo e o
Estado moderno representativo são absolutamente
irrenunciáveis e incontornáveis. Mas são hoje também
absolutamente insuficientes para dar conta do processo de
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esfacelamento da sociedade moderna, do surgimento de uma
constelação de interesses que não estavam presentes na
sociedade de classes tradicional Sobretudo, são
insuficientes para dar conta de uma polaridade de sujeitos
sociais, que emergem da fragmentação neoliberal, da
fragmentação pós-moderna e, sobretudo, do processo de
exclusão que aumenta sem cessar, não só em países como o
nosso, mas também em países altamente desenvolvidos como
Estados Unidos, França e Inglaterra. Só para dar uma idéia,
nos últimos 15 anos, a população mais pobre dos Estados
Unidos perdeu 17% da sua capacidade aquisitiva, e as classes
mais ricas da sociedade americana aumentaram em 18% o seu
poder aquisitivo.
Esse processo que ocorre, determinado pela globalização da

economia, já se realizou, e tanto pode ser um bem para a
humanidade como pode nos levar à barbárie, depende do que
faremos desse processo determinado pela emergência das novas
tecnologias, da destruição crescente do mundo do trabalho
tradicional e da desestruturação de uma sociedade de classes
mais ou menos estabilizada até a década de 70.
Esse processo pôs a nu a insuficiência da representação
política e a crise de legitimidade, a crise de legitimação
desse Estado.
Enquanto ouvia a exposição do Deputado Navarro, pensava

precisamente na crescente busca de legitimidade que esta
Casa faz, no momento em que vai em direção á sua base social
para construir a sua peça orçamentária. Nesse sentido, a
experiência de Porto Alegre, que hoje é uma experiência
formatada, começou de uma maneira completamente diversa, e
não cabe nesses 20 minutos fazer um histórico dela. Basta
dizer que tínhamos, no inicio do nosso Governo, uma visão
romântica de transferência total de poder para os conselhos
populares e a fomos aperfeiçoando ao longo do nosso primeiro
Governo.
Fui integrante desse Governo como Vice-Prefeito e

Secretário de Governo. Portanto, também participei daquela
importante e dura experiência. Hoje, estruturamos uma visão
que poderia ser sintetizada na seguinte forma: 'a
relegitimação de maneira continuada e permanente da
democracia representativa e a afirmação da democracia direta
de pãrticipação voluntária." Qual é o conceito que se
realiza a partir dessa visão? Qual o conceito que se
estrutura a partir disso? E essa questão parece-me
fundamental, porque esse movimento de participação popular e
de gestão dessa fração do Estado pode ter analogias com
outros processos, ou seja, esse processo é espécie do gênero
participação popular. Quero demarcar exatamente qual é a
natureza dessa espécie, qual é o seu significado, para que
vocês possam avaliar se há ou não algum tipo de contribuição
universal a ser tirada da nossa experiência.
Primeiramente, essa mudança continua da sociedade global,
que se processa por meio do surgimento das novas
tecnologias, da revolução dos meios de comunicação, do
surgimento dos novos materiais e de uma nova forma de
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produzir, dentro de um mesmo processo produtivo, gerou uma
constelação de sujeitos sociais, completamente diversos
daqueles sujeitos sociais tradicionais. Inclusive, vem
gerando um outro tipo de individuo, que é diferente do
cidadão que emerge do Iluminismo e da Ilustração.
Também sobre isso caberia um debate de muitas horas, mas,
apenas para exemplificar, é possível dizer, hoje, que o
indivíduo da pós-modernidade pode ser tanto um autista
social em nível absoluto, ou seja, ele pode ser um
trabalhador "telecomputer" e realizar todas as suas tarefas
sem a mediação da relação humana, e sobreviver sem ela, e,
de outra parte, esse mesmo indivíduo pode ser universal em
termos absolutos e usar toda essa parafernália, toda essa
estrutura, os meios e os instrumentos que surgem com a
terceira revolução tecnológica, para estabelecer as relações
mais profundas, mais universais e mais humanas por meio
desses instrumentos que surgiram nos últimos 30 anos.
De outra parte, na base da pirâmide social, temos um imenso
território habitado por seres excluidos do ponto de vista
social e que somente são objeto desse processo por meio da
manipulação dos meios de comunicação, da manipulação da
informação e das necessidades que advêm de um determinado
tipo de consumo predatório. Há uma sociedade de massas
disponivel, em última instância, para controlar, criar
hábitos artificiais, ou o inverso: criar uma nova cultura,
novas relações sociais e novas relações humanas. Isso
depende de quem controla esse processo, de como esse
processo se realiza e de quem o tutela.
Essa crise de representação do Estado moderno, que faz com

que os governantes sejam de um dia para outro deslegitimados
pelos seus próprios eleitores, em conseqüência da crise de
eficácia do Estado e por outros motivos que todos nós
conhecemos, determina que surja uma nova esfera pública, que
é composta por uma constelação de instituições privadas e
instituições semipúblicas ou semiprivadas, como quiserem,
que vão desde as ONGs, no seu grau de maior complexidade,
até as associações de rua, no seu grau mais universal de
caráter popular, até as instituições que lutam por
determinados direitos e contra determinadas doenças que
acometem pequenas frações da humanidade, compondo, hoje, em
torno da estrutura estatal, um setor de caráter público, que
não é controlado pelo Estado. E um lugar novo. Hoje, nos
Estados Unidos da América do Norte, há em torno de 1.300.000
entidades dessa natureza, que já controlam 7% do PIB
americano. Alguns sociólogos americanos, na sua tradição
sociológica empirista, clássica, chamam-no de um terceiro
setor.
Essa é uma esfera em que o cidadão, enquanto indivíduo,

penetra e se torna público, e em que o Estado está presente
e não se estatiza. Um exemplo rudimentar desse processo são
as comissões locais interadicionais de saúde, que decorrem
de uma complexidade de relações, em que se forma uma esfera
pública não estatal, em que os individuos, na sua
privacidade, na sua cidadania, em detrimento do poder
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estatal, tornam seus desejos e suas relações públicos, e em
que o Estado comparece, ou pode comparecer, de forma
subordinada.
Nesse sentido, achamos que surge um novo tipo de esfera
pública, que é o lugar fundamental para proporcionar um
outro tipo de reforma do Estado, ou seja, uma reforma do
Estado que não seja simplesmente uma modificação na sua
burocracia, ou apenas uma modernização técnica, que é
necessária, e que pode desconstituir as barreiras
burocráticas que separam o cidadão comum do Estado; ou seja,
é possível, a partir dessa esfera, que constitui uma zona
'grise' entre o Estado e a sociedade, que essas barreiras
sejam dissolvidas. Esse indivíduo comparece, portanto, com
poderes e com direitos, e o Estado, por contrato politico,
comparece sem a sua potestade, sem o seu autoritarismo, sem
a sua capacidade de decidir, abdicando de sua capacidade de
decidir com exclusividade. Portanto, é uma redução do poder
do Estado e um aumento do poder da sociedade civil
organizada.
Em que grau é possível que isso se realize? Em diversos

graus. Tudo pode se realizar na sua radical idade, quando o
Estado, ou essa fração do Estado, que se chama Prefeitura,
Governo do Estado ou Governo Federal, nas suas esferas de
representação geral da sociedade, evidentemente comparece e
diz: a minha política tributária a ser apresentada no
parlamento será decidida e negociada aqui. Diz ainda: as
obras que o meu governo realizará não serão decididas por
mim, e sim por vocês. Portanto, abdica do poder de decidir e
aparentemente reduz o seu poder, mas, na verdade, aumenta
sua legitimação, o seu poder político e dá respeitabilidade
às políticas públicas.
Isso proporciona, necessariamente, o surgimento de um outro
tipo de direito público, que não é o direito público
originário exclusivamente da órbita estatal . Há uma visão
tradicional dos juristas, e legitimada historicamente pela
Revolução Francesa, pelo Iluminismo revolucionário, de que o
público é o estatal, ou seja, de que o próprio direito
público, para ter capacidade e eficácia reguladoras, deve
ter sua fonte normativa no Estado
Em nossa experiência em Porto Alegre, reconhecemos o
surgimento de um novo direito público de caráter não
estatal, que emerge dessa esfera pública auto-regulada e que
se impõe sobre as decisões do Estado, democratizando,
portanto, radicalmente, a fonte dessas decisões.
As normas que regulam a escolha das obras e o
relacionamento entre as regiões, as normas que fazem a
pontuação que determina as escolhas de obras e as normas que
regulam as plenárias populares não são de origem estatal.
São normas originárias dessa esfera pública não estatal, que
as publica, e essa fração do Estado que se chama Prefeitura,
por contrato político, decide que elas são aplicáveis
No momento em que essa esfera for regulada por uma norma

estatal, ela passa a ser uma extensão do Estado, passa a ser
subordinada a ele e passa a ser, portanto, um Estado
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ampliado no que se refere às normas e não um Estado
devassado e transgredido pela combinação da democracia
direta com a democracia representativa, estável, previsível,
incontornável , necessária e irrenunciável.
O fundamental desse processo, como disse o meu amigo
Patrús, é a realização, de um lado, de uma nova relação
Estado-sociedade e da inversão da concepção tradicional que
vem da esquerda - estatização da sociedade - e que produz
uma civilização do Estado. Esse é um controle social que não
se dá de cima para baixo, mas é um controle reciproco entre
esferas de poder, legitimadas por um contrato político;
E necessário, portanto, que o poder Político tenha esse

contrato como uma norma programática, pois, caso contrário,
não vai proporcionar á cidadania tradicional que esta se
transfigure e se subverta numa outra cidadania, ou seja, na
cidadania que pode decidir e obter resultados concretos de
acordo com a sua participação, de natureza voluntária, e o
processo pode se tornar uma grande manipulação-
Faz-se, na verdade, um processo de cooptação dos agentes

políticos eventuais, que somos todos nós, sobre o movimento
social organizado, fazendo com que o Estado se estenda a
esse movimento social, normatize o seu procedimento, regule
as suas decisões e passe a ser, portanto, um integrante da
própria burocracia estatal.
No limite máximo dessa visão e em sua melhor possibilidade,
utilizados os meios originários da terceira revolução
cientifica e tecnológica da informática, da microeletrônica,
da produção da inteligência artificial, é possível pensar
numa democratização completa do Estado.
Não é absurdo prever a possibilidade, não para daqui a 50

anos, mas para daqui a 5 anos, de que tenhamos, por exemplo,
um terminal em cada quarteirão da cidade, por meio do Qual o
cidadão, além da sua participação direta e voluntária, possa
ser consultado periodicamente sobre as políticas públicas,
em geral, e também sobre se o mandato do atual Prefeito ou
do atual Governador deverá continuar e, em caso afirmativo,
por quanto tempo.
Ele pode produzir sucessivos patamares de legitimação,
capazes de gerar um outro processo diferenciado do atual
modelo originário do Estado moderno, que separava, de
maneira normativa, estável e controladora, a relação Estado-
sociedade. Separava essas duas estruturas de maneira que o
Estado era uma estrutura burocrático-administrativa, com
toda a sua capacidade de movimentação política acima da
sociedade, para realizar o mandato outorgado dentro do
processo eleitoral tradicional.
Essa, na nossa visão, é uma direção para a questão da
reforma do Estado, para recuperar a capacidade de
legitimação do Estado, para recuperar a cidadania formal que
emergiu, de maneira revolucionária, do Iluminismo, e que
hoje é absolutamente insuficiente.
Na outra ponta desse processo, ou seja, no desenvolvimento

espontâneo das relações sociais, políticas e econômicas que
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ocorrem hoje, e também nas concentrações de meios de poder,
é possível pensar numa nova barbárie informatizada.
A barbárie do que assistimos na guerra no Iraque. Os
bombardeios limpos que confortam a nossa consciência e se
transformam em espetáculo. A sociedade pode ser
absolutamente subjugada por quem controla esses meios de
poder, e os governantes modernos podem fazer tudo aquilo que
Hitler e Stailin tentaram fazer pela violência e não
conseguiram, ou seja, uma sociedade na qual os escravos
sejam escravos satisfeitos. Muito obrigado pela atenção de
vocês -

Designação da Coordenadora dos Debates
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Neste momento,
passamos a palavra á ilustre Deputada Maria José Haueisen,
2a-Secretária desta Casa, que vai coordenar os debates.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Coordenadora (Deputada Maria José Haueisen) - Esta
coordenação informa ao Plenário que, a partir deste momento,
poderão ser formuladas perguntas aos expositores.
Solicita-se que as questões sejam objetivas e sucintas,
dispensando-se as formalidades das saudações pessoais. Cada
inscrito disporá de 3 minutos para a sua intervenção,
devendo limitar-se a uma questão, resguardando-seo direito
de inscrever-se novamente. Informo ainda que será fornecido
certificado aos participantes que comparecerem a 75% dos
trabalhos. Para tanto, solicito que se dirijam à recepção,
para o registro de presença.
Antes de começarmos os debates, vamos passar a palavra ao

Sr. John N. Lattimer, Especialista Financeiro da Assembléia
Legislativa do Oregon e ex-Assessor da Comissão de Orçamento
do Kansas, de Ohio e de Illinois, EUA, ilustre debatedor,
que disporá de 10 minutos para fazer a sua explanação.

Palavras do Sr. John N. Lattimer
Vou ser muito rápido nos meus comentários, porque amanhã
farei a minha palestra. Sem prolongar muito a exposição, vou
apenas mencionar algumas idéias que me vieram à cabeça ao
ouvir as ilustres e brilhantes apresentações que foram
feitas.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, no caso dos
Estados Unidos, a Constituição Federal e a Constituição de
cada Estado garantem e incentivam a participação pública no
processo público, inclusive no processo orçamentário. Aliás,
a Constituição Federal dos Estados unidos exige dos Estados
que haja uma forma republicana de governo. E a única
exigência da Constituição Federal nos 50 Estados.
Outro aspecto interessante, em termos da realidade
brasileira, é que todos os Deputados Estaduais dos Estados
Unidos são eleitos através do voto distrital. O Estado é
dividido em vários distritos, os quais representam uma área
especifica do Estado e não o estado como um todo. Cada
distrito tem, mais ou menos, a mesma população. Esse
processo é baseado na população. Cada Assembléia Estadual,
nos 50 Estados americanos, representa basicamente a mesma
população do distrito, ou seja, a população de cada
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distrito, no pais inteiro, é mais ou menos igual. O voto
distrital, então, é a pedra angular do nosso sistema.
Além do processo normal, isso se aplica também ao sistema
escolar, o chamado distrito escolar, com autonomia nas
várias regiões. No distrito escolar, há autoridades eleitas
para a chamada Junta Escolar.
Temos também uma tradição muito antiga de audiências
abertas públicas. Isso remonta à época da colônia inglesa,
principalmente na Nova Inglaterra, com as chamadas
"Tullminds 11 nas pequenas cidades, onde a população
comparecia, se quisesse, às reuniões das Câmaras de
Vereadores.
Outra coisa muito usada por nós, devido à tecnologia

moderna, é a TV a cabo. A televisão a cabo permite enorme
acesso da população às reuniões das Câmaras, das Assembléias
edo Congresso Federal. As reuniões, nos três níveis, estão
á disposição dos telespectadores do pais inteiro. Eles têm
acesso às reuniões por intermédio da TV a cabo. A população
tem acesso também às transcrições de todas as sessões das
Câmaras, das Assembléias e do Congresso Federal.
No Estado onde moro, Oregon, noroeste do pais, acima da

Califórnia, estamos revendo o nosso planejamento
estratégico, que é um instrumento importantíssimo no
processo orçamentário dos Estados Unidos. Mas esse é o
assunto da minha palestra de amanhã e, por isso, não vou
falar nisso agora
No processo orçamentário há a participação de baixo para

cima, democrática, com associações de bairros, associações
comunitárias. Moro num bairro de uma cidade periférica da
Capital do Estado. Aliás, fui eleito Presidente da
associação do meu bairro. Isso me dá acesso e obrigação,
inclusive como Presidente da associação, de conversar com os
Vereadores e também com os Deputados Estaduais, já que é a
Capital do Estado.
Nos Estados Unidos há essa tradição democrática de política
que chamamos de "de baixo para cima". Ou seja, todas as
idéias e o controle do Governo, vindo desde a época da
Revolução Americana, são de baixo para cima.
Na verdade, é apenas isso o Que queria dizer. Vamos deixar

o resto para a minha palestra de amanhã. Muito obrigado.
Debates

A Sra. Coordenadora - Vamos, então, à primeira pergunta
apresentada para os expositores de hoje.
A pergunta é de Consuelo Tunes, dirigida ao Prefeito Patrüs
Ananias: "Qual o percentual do montante dos recursos
orçamentários destinado ao atendimento das propostas
definidas pela população? Esse percentual é o mesmo para
cada regional administrativa?".
O Sr. Patrus Ananias de Sousa - No orçamento de 1993/1994,
aplicamos R$15.000.000,00; no orçamento de 1994/1995,
R$19.000.000,00; e no de 1995/1996, R$33.000.000,00. Neste
ano vamos manter os RS33.000.000,00. Isso dá, em termos de
receita, aproximadamente de 6% a 7%, mas, em termos de
investimento, corresponde a 50%, porque uma grande parte dos
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recursos é gasto com a folha, depois vem os custeios, como
manutenção da cidade, coleta de lixo, pagamento de contratos
de prestação de serviços, etc. Depois vem o pagamento de
dividas, recursos para as políticas sociais, como
abastecimento, os 30% de educação, incluindo, é claro, os
servidores: Mais ou menos 50% do que sobra está sendo
aplicado em orçamento participativo. Há uma diferença
pequena entre as regionais, considerando-se a questão
demográfica, a concentração populacional e também os
problemas sociais acumulados de cada região. Isso a
Prefeitura desenvolveu através de estudos, que também foram
utilizados para o Projeto do Plano Diretor, possibilitando-
nos ter uma visão da cidade, tanto em termos demográficos,
quanto em termos de diferenças de renda, de serviços
públicos, e de regiões que historicamente não foram
beneficiadas com serviços, equipamentos e investimentos
públicos. Buscamos restabelecer ai uma situação de
equilíbrio. E basicamente isso.
A Sra. Coordenadora - A pergunta para o Sr. Alexandre
Adolfo, representante do Governador do Ceará, é feita por
José Augusto Ribeiro e é a seguinte: "Quais as ações
concretas executadas no Ceará pelo Governador Tasso
Jereissati, para reverter o quadro caótico encontrado por
ele, segundo seu relato?".
O Sr. Alexandre Adolfo Alves Neto - Creio eu que a ação

mais concreta que houve para o rompimento dessa barreira foi
o fortalecimento da receita estadual, através da Secretaria
da Fazenda. Houve uma prioridade geral na reestruturação das
finanças do Estado, via Secretaria da Fazenda,
informatizando-a em massa e centralizando nela tanto a
captação de receitas quanto o dispêndio. Essa foi a primeira
ação administrativa Depois, vêm as formas de se aplicarem
os recursos. Estamos, a partir do Plano Real, não só o
Estado, mas as Prefeituras também, com dificuldades, devido
á queda acentuada da receita total dos entes públicos, em
função da importância que tinha a receita financeira no
orçamento do Estado. Para lhe dar um pequeno exemplo, os
recursos próprios cresceram 28%, o Fundo de Participação do
Estado cresceu 24%, mas, em compensação, a participação da
receita financeira, que era em torno de 40%, decresceu 78%.
Isso representou um baque muito forte nas finanças
estaduais Além do mais, como já foi dito, o crescimento da
divida é, hoje, algo sufocante. Estamos com 21% da receita
do Estado comprometida com a divida interna. E isso nós não
podemos deixar de pagar, porque para os Estados do Nordeste,
principalmente, o Fundo de Participação dos Estados é um
componente forte. Se deixarmos de pagar alguma parcela dessa
divida, o Fundo é cortado automaticamente. Então, devido a
isso, estamos com dificuldade para investir no campo social.
Mas, mesmo assim, estamos aplicando em torno de 5% a 7% em
investimentos, que é o que aplica a Prefeitura de Porto
Alegre, e priorizando as áreas de educação e saúde,
principalmente. Muito obrigado.
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A Sra. Coordenadora - A pergunta agora é dirigida ao
Deputado Sebastião Navarro e vem da parte do Sr. Ricardo.
"Quais fontes de recursos estão sendo utilizadas para

viabilização das necessidades regionais, identificadas nas
audiências públicas, já que, segundo o Vice-Governador do
Estado, a atual receita corrente liquida não e suficiente
para se fazer nenhum tipo de investimento?".
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço a

oportunidade da pergunta, que traduz a essência daquilo que
buscamos com as audiências públicas. Encontramos
dificuldades, que fiz questão de ressaltar. O processo de
audiência pública é um processo que está em construção e vem
sendo aprimorado a cada ano que passa. Esperamos encontrar
neste Fórum grandes contribuições para o aprimoramento desse
processo.
O Prefeito Patrus Ananias, na sua intervenção, declarou que
o investimento do orçamento da Prefeitura, no que diz
respeito ás reivindicações provenientes das audiências do
orçamento participativo, representava 6% do orçamento
global, o que representava 50% dos investimentos. O Prefeito
Patrus Ananias ainda tem a felicidade de usar uma parcela
expressiva de 12% de seu orçamento em investimentos, o que
não tem ocorrido com o Estado de Minas Gerais, nesse ano de
1996, que teve um índice de investimentos bastante inferior
com relação a 1995. Como legisladores e patrocinadores das
audiências públicas, temos a preocupação de percorrer todos
os municípios, induzindo-os a fazerem as suas audiências
municipais. Depois nos agrupamos em audiências regionais,
priorizando as propostas que, por votação, são incluídas no
orçamento. Essa falta de realização daquilo que foi
identificado, priorizado pela comunidade, pode levar a uma
frustração quanto á eficácia das nossas audiências públicas.
Temos insistido com a Secretaria do Planejamento e com o
gabinete do Vice-Governador para uma interação maior entre a
ação da Assembléia, no que se refere às audiências públicas,
e a execução do Estado. Talvez, no futuro, possamos vir a
negociar, como está fazendo a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, um percentual para cada região do Estado. Assim,
poderemos definir, juntamente com a comunidade, aquilo que
realmente pode ser realizado na prática. O Estado, quando
elaborou o orçamento para este ano, previu uma parcela de
recursos públicos para investimento. Infelizmente, ainda não
está conseguindo dar andamento às obras que havia iniciado
anteriormente. O Governador do Estado definiu como a
prioridade das prioridades, e acho que nisso ele está muito
certo, as obras já iniciadas. A grande dificuldade que
temos, penso que isso seja dificuldade de todo pais pobre, é
que a aspiração e as necessidades de investimento são muito
grandes, mas os recursos são escassos. As vezes, não há
sobra real de recursos para investimentos.
A Sra. Coordenadora - Pergunta dirigida ao Prefeito Patrus
Ananias, da parte do Sr. Válter Chaber Júnior. E a seguinte:
"Como a experiência do orçamento participativo tem
conciliado o conflito de interesses entre os Vereadores?"



O Sr. Patrus Ananias de Sousa - O conflito é um pressuposto
da sociedade democrática. O desafio é que eles sejam
eticamente explicitados e processados. Sobretudo, há um
grande conflito pela disputa dos fundos. pübl icos. Eles são
realmente escassos. Temos um quadro de grande carência-
Penso que são escassos, em termos, porque, particularmente,
estou muito feliz- O Deputado levantou a bola e vou
aproveitá-la. Estamos conseguindo dar 18,22% de reajuste,
garantindo as politicas sociais da Prefeitura, sem demitir
ninguém, contratando e gerando empregos. Essa escassez de
recursos está virando justificativa para todos, porque não
se quer cobrar impostos de quem pode pagar, além de não
haver o estabelecimento de prioridades na aplicação dos
recursos públicos. Graças a Deus, estamos fechando o mandato
com uma certa tranqüilidade, porque temos uma receita muito
aquém das necessidades. Conseguimos, em pouco mais de três
anos, mais do que dobrar a receita da Prefeitura. E, para
dobrar a receita, tivemos que oferecer um pacto social, no
qual aqueles que podiam mais, pagaram mais. Acho que essa é
uma discussão que se está fazendo hoje em nível nacional
Voltando à pergunta do Válter, há um processo de discussão.
Como conseguimos viabilizar isso todos os anos? E claro que
procuramos manter uma relação de respeito com o Poder
Legislativo, parte integrante da democracia. Os Vereadores
são representantes da sociedade, foram eleitos pelo voto
popular, universal. Representam regiões da cidade. Como o
orçamento participativo tem uma adesão muito grande da
sociedade, no ano passado, participaram dele mais de 60.000
pessoas. A Câmara também tem sintonia com a cidade. Para ela
é difícil adotar posição contrária a um sentimento crescente
na cidade. Conseguimos aprovar, durante todos esses anos, o
orçamento participativo na Câmara, sem nenhuma alteração no
que se referia aquilo que as comunidades pleiteavam.
A Sra. - Coordenadora - Pergunta dirigida ao Prefeito Tarso
Genro. E a seguinte; a capacidade participativa do cidadão
pode vir a ameaçar o poder autônomo do Estado, ou impedir a
efetivação ampla do mesmo?
O Sr. Tarso Genro - Gostaria de fazer uma observação a
respeito do dado colocado pelo Sr. Alexandre. Ele se
equivocou quando falou em 7% da Prefeitura de Porto Alegre.
Ele se referia à Prefeitura de Belo Horizonte.
Voltando à pergunta, temos uma previsão de 20% da receita
do município. A nossa visão é de que a capacidade
participativa do cidadão deve ameaçar o poder autônomo do
Estado e deve impedir a efetivação ampla do mesmo, porque
isso significa não a destruição da capacidade gestora do
Estado, mas a sua relegitimação. Esse processo de combinação
da democracia direta de participação voluntária com a
democracia representativa requer precisamente isso, nos
diversos graus de experiências que estão sendo colocadas. O
que ocorreu, na nossa opinião, é que o Estado moderno
sofreu, nos últimos 30, 40 anos, um sucessivo processo de
afastamento da sua capacidade gestora. As demandas da
cidadania formal começaram a encontrar um Estado cada vez
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mais impermeável, cada vez mais burocratizado e cada vez
mais privatizado. O movimento geral do Estado, nos últimos
20,30 anos, é um movimento de colagem do Estado às
necessidades e às determinações dos grandes monopólios
privados. Vou dar um exemplo inquestionável, que não diz da
maldade de ninguém, mas se trata de um fato histórico e
económico absoluto. Quem é que manda no Estado mexicano? O
Presidente do México? Não, é o capital volátil- E quem
controla o capital volátil? A representação política dos
Estados hoje passeia pelo mundo em busca de recursos,
distribuindo sorrisos e conferências sociológicas Quem é
que manda na política econômico-financeira deste Estado? O
que é que a determina? Não estou falando mal de nenhum
Presidente. Esse é um fato histórico e concreto
incontornável
O Estado perdeu sua capacidade gestora e perdeu, portanto,
sua relação legitimante com a democraci? representativa. E
que o governante chega á estrutura estatal e realiza um
movimento que aliena o seu projeto, que, por sua vez, é
determinado por esse processo de privatização do Estado em
escala mundial.
Não me refiro aqui ao aspecto moral. Insisto que estou me
referindo a um fato histórico-econômico incontornável.
O que significa inverter essa relação? Na minha opinião, só
é possível inverter essa relação se os agentes do Estado
tiverem um tal grau de legitimidade na sua relação com a
sociedade que lhes permita constituir, a partir dai,
projetos alternativos, e, inclusive, pedir sacrifício para a
população. Isso só será possível a partir de uma nova
relação e de um controle da sociedade sobre o Estado, por
meio do qual a ação dos governantes seja permanentemente
relegitimada por esse reencontro.
Essa é a questão que se coloca em última instância, dentro
da crise gradual - que não é definitiva; mas assustadora -
do processo democrático que se consolidou nos últimos 200
anos.
Portanto, o que propomos é subverter essa relação entre
Estado e sociedade, de modo que os governantes percam essa
autonomia aparente e sejam apenas determinados pela
necessidade do capital financeiro, que controla hoje o
desenvolvimento econômico em escala mundial. Isso requer um
plano internacional, um outro consórcio de relações
internacionais; requer, por exemplo, não sã um conselho de
segurança da ONU mas também um conselho de segurança
econômica do mundo.
O Presidente Mitterand, pouco antes de morrer, disse que,
se não for domado o capital volátil, dificilmente teremos um
processo democrático conseqüente. Esse é exatamente o
problema que se coloca.
Na nossa visão, o Estado deve entender a sua autonomia,
deve obedecer a uma lógica renovável permanentemente de
afirmação da sua potestade, da sua capacidade de decidir,
determinada pela autonomia da sociedade civil. Isso requer
uma nova concepção de Estado e também um salto qualitativo
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no processo democrático tradicional. Na minha opinião, isso
não constitui a representação política.
A firma é uma forma de recuperá-la, antes que ela termine
por outros meios, ou seja, pelo fascismo informatizado, pelo
totalitarismo sempre á espreita, pelo reforço do Estado e da
sua lógica burocrática, em última análise.
A Sra. Coordenadora - Pergunta ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira: Há alguma previsão, por parte da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para a realização de
gestões, ou mesmo alguma ação que obrigue o Poder Executivo
a acolher e a cumprir rubricas orçamentárias geradas -pelas
audiências públicas?"
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - O orçamento é
autorizativo, não é determinativo. O Executivo fica
autorizado a gastar até um limite
Evidentemente, essa pergunta tem relação com a anterior que
me foi feita. Depende do Estado ter os recursos suficientes
para os investimentos necessários. Não há com obrigar o
Estado a gastar naquela área. O que há é uma determinação de
autorizar o Estado a dispender recursos em determinadas
prioridades inseridas no orçamento
Quero aproveitar a oportunidade para dizer que, embora nem
tudo aquilo que tenha sido priorizado nas audiências
públicas possa ser atendido, assim como uma parcela de
demandas da sociedade não tem sido atendida, apesar de
incluída no orçamento, não ficam invalidadas as audiências
públicas regionais, propostas e realizadas pela Assembléia.
Pesquisa da 'Vax Populi" diz que a realização da audiência
pública foi válida. Trinta por cento - percentual bastante
elevado - declara que ela correspondeu totalmente às suas
expectativas; 43%, que correspondeu apenas em parte; 26%,
que não correspondeu, e 1%, que não sabe.
Por que correspondeu? Aí vem a avaliação da pesquisa nas
notas dadas: por aumentar o nível de organização na sua
região; por apresentar ao Governo os problemas e as
reivindicações de sua região; por aumentar o nível de
consciência da população sobre o interesse coletivo da
região; por implementar as ações de Governo que são de
interesse do segmento.
Então, mesmo com essa dificuldade de atendimento de todas

as demandas, temos que encontrar formas que evitem decepção
futura e frustração muito grande para a população, ao ver
que aquilo que foi discutido, votado, priorizado e inserido
no orçamento não foi realizado. Temos que encontrar meios de
dar sustentação às audiências públicas, de forma que elas
correspondam, em realizações práticas, aos anseios da
população.
A pesquisa que foi feita agora, entretanto, nos mostra que,

mesmo com essa grande dificuldade de realização de obras de
investimento, na sua grande maioria priorizada nas
audiências públicas, a população ainda aplaude essas
audiências pelos outros beneficias que elas trazem.
A Sra. Coordenadora - Pergunta do Sr. Eustáquio Amaral
dirigida ao Prefeito Patrus Ananias: "Que percentual do
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orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte é decidido pela
comunidade, já que custeio, pessoal e encargos das dividas
são despesas fixas centrais? No Orçamento Participativo,
quem define as prioridades setoriais: saúde, transporte e
outros mais, quem define a parcela prevista do orçamento
para cada regional? Por hipótese, para a Região Norte, qual
será o valor a ser definido e trabalhado pela comunidade e
em que área será aplicado (saúde, transporte, educação), se
é que há prioridade setorial?'
O Sr. Patrus Ananias de Sousa - O percentual do orçamento

decidido pela comunidade é o que já mencionei aqui: Fica
mais ou menos em torno de 6% ou 7%, considerando que não
incorporamos ainda os recursos para as obras de intervenção
estruturantes, que são aquelas do interesse geral das
cidades Também os recursos das políticas sociais ficam
excluídos.
E fundamental garantir algum recurso para intervenções

emergenciais - problemas de risco, etc. Corno disse, com
relação ao que a Prefeitura está investindo na cidade, em
obras e intervenções são aplicados recursos em torno de 50%.
Considerando a receita da Prefeitura, esse valor corresponde
a 6 ou 7%.
"No Orçamento Participativo, quem define as prioridades

sociais?' Não temos ainda o orçamento setorial. Algumas
obras ligadas às área de saúde e educação, às escolas e aos
postos de saúde são definidas nos orçamentos regionais. O
Orçamento Participativo Regional tem o caráter de
intervenções na região, sejam elas intervenções
urbanísticas, viárias, de saneamento básico - para o qual há
grande demanda -, drenagem, abertura de vias públicas,
criação de espaços públicos, etc
Este ano, estamos iniciando a discussão de dois orçamentos
setoriais. Criamos, no ano passado, o Orçamento
Participativo da Habitação Tivemos algum acúmulo, não em
termos deliberativos, mas avançamos na relação de
interlocução com alguns setores. Houve alguns debates
setoriais, por exemplo, na área de abastecimento e
desenvolvimento social, trabalho com crianças e adolescentes
pobres, crianças de rua, portadores de deficiência e idosos.
Foram realizados alguns debates também na área da cultura.
Volto a dizer que esses fóruns setoriais não tiveram caráter
deliberativo, mas de interlocução, para ajudar na formulação
das políticas para essas áreas especificas.
Avançamos quanto à criação de conselhos, que são vários;
Conselhos Municipais de Segurança, de Abastecimento e
Segurança Alimentar, de Habitação, sendo que este criou as
bases para o Orçamento Participativo da Habitação. Esse,
sim, foi criado nas condições que estabelecemos, levando em
consideração as devidas especificidades regionais. Na área
do desenvolvimento social, foram criados os Conselhos dos
Idosos e das Crianças e Adolescentes, dos Portadores de
Deficiência, etc.
Estão bem amadurecidas duas áreas, como já tive
oportunidade de dizer: da educação e da saúde. Em Belo
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Horizonte, segundo a lei orgânica, 30% dos recursos
municipais devem ser obrigatoriamente destinados á educação.
Estamos iniciando um debate com as regionais e com os
trabalhadores da área de ensino, porque temos os recursos e
já está mais ou menos traçada a realização de um fórum, que
contará com a participação de professores, Diretores,
estudantes a partir de certa idade, pais, lideranças e
representantes da comunidade, representantes da COMFORÇÂS do
Orçamento Participativo Geral e a participação efetiva,
nessa linha de interlocução, do poder público, para debater
os problemas da educação e os problemas salariais. Os
trabalhadores do ensino querem ganhar mais. E um anseio
legitimo. As comunidades reivindicam escolas, e tal
reivindicação é muito freqüente no Orçamento Participativo
Regional. As comunidades, muitas vezes com respaldo de pais,
professores, trabalhadores das escolas e alunos, reivindicam
ampliação e melhoria nas escolas existentes, novas salas de
aula, manutenção, laboratório, biblioteca, centro de
pesquisa, espaços para atividades rurais, lúdicas,
esportivas, etc. Como não é possivel atender a todas as
demandas, temos de estabelecer prioridades ou fazer as
mediações necessárias-
0 mesmo se dá na área da saúde. Temos o Conselho Municipal

de Saúde, que atende às bases dos conselhos regionais, e os
conselhos distritais, as conferências municipais e os
recursos do Fundo de Saúde. A Prefeitura de Belo Horizonte
tem um compromisso formal de repassar 10% das suas receitas
próprias para a saúde. Nesses três anos, atingimos a média
de 13%. Então, podemos estabelecer, com o Fundo, uma
dinâmica especifica para essa área, tendo sempre o cuidado
de evitar os corporativismos. Temos de pensar na cidade em
termos globais. Não podemos fracioná-la em vários setores
especificos. Embora esse seja um desafio, acredito que temos
condições de enfrentá-lo.
Da mesma forma, estamos caminhando para consolidar, a
partir do próximo ano, o OP mais geral da cidade para as
chamadas obras estruturantes. A Prefeitura estabelece,
dentro das suas possibilidades, os recursos. A divisão é
feita segundo um processo do qual participam também as
regionais, considerando os dois dados fundamentais a que já
me referi: a questão demográfica e a questão das carências,
em relação aos serviços e aos equipamentos públicos.
Basicamente é isso. No caso da Regional Norte, por exemplo,

a Prefeitura, dentro de suas possibilidades, estabelece um
montante e, depois, com a participação das regionais, com
esses dados objetivos estabelecemos o montante para cada
regional. Ai o Orçamento Participativo passa a ter a
participação efetiva e deliberativa das comunidades. A
partir do montante dos seus recursos as comunidades decidem
que obras deverão ser realizadas.
A Sra. Coordenadora - A pergunta é dirigida ao Dr.

Alexandre Adolfo Alves Neto, representante do Ceará: 'Fineza
esclarecer um pouco mais sobre a divisão do Ceará em 20
regiões. Exemplo: sua organização, suas atribuições, etc..
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O Sr. Alexandre Adolfo Alves Neto - 0 Conselho Regional de
Desenvolvimento Sustentável é onde deságuam todas as
solicitações, reivindicações e decisões dos conselhos
municipais. Então a Secretaria de Planejamento dividiu o
Estado nessas 20 regiões, levando em conta o aspecto
Populacional, os recursos hídricos, a importância econômica
da região, enfim, urna série de fatores. Conseqüentemente,
dividiu o Estado em 20 conselhos. Nessas 20 regiões, existem
logicamente os municípios que têm o seu conselho municipal.
Como frisei aqui, já ternos implantados 70 conselhos, para um
total de 184 municípios. Então os conselhos discutem,
decidem, encaminham para o Conselho Regional de
Desenvolvimento Sustentável - que engloba as 20 regiões -, e
dai você tem a política formulada, o pleito que foi sugerido
para ser encaminhado à Coordenação Geral dos Conselhos, que
é vinculada diretamente à Secretaria de Planejamento.
Como já frisei, é algo simples, e o que importa é que você
tenha efetivamente a base, ou seja, que partam do conselho
municipal as discussões e o pleito a ser encaminhado aos
Conselhos Regionais de Desenvolvimento Sustentável
Repetindo, foi definida uma série de parâmetros, como

população, recursos hídricos, saúde e economia, para definir
esses conselhos. E um processo gradual, não está implantado
ainda a todo o vapor, mas está tendo grande aceitação por
parte da sociedade.
A Sra. Coordenadora - A pergunta agora é de Sara Coelho,
dirigida ao Prefeito Tarso Genro: "Como falou o nosso
Prefeito Patrus Ananias, o desafio que se coloca para a
experiência de Belo Horizonte é a ampliação do Orçamento
Participativo. Como vocês levam a discussão, a temática e
qual a relação com a discussão regional?
O Sr. Tarso Genro - E uma pergunta que agradeço, para que
possamos explicitar melhor a nossa experiência. A nossa
experiência está mais avançada que as demais, não pelo fato
de sermos mais qualificados em Porto Alegre ou de que o
restante das experiências sejam do nosso partido ou não, mas
pelo fato de que é uma experiência de 8 anos e que,
portanto, nos ajudou a cometer muitos erros e produzir,
nesse processo, algumas informações.
Temos dois elementos de planejamento estratégico que se
vinculam a essa esfera pública não estatal. Um é dentro do
processo do Orçamento Participativo, o que chamamos de
plenárias temáticas, além das plenárias regionais. Temos o
processo das plenárias regionais, que são semelhantes às de
Belo Horizonte, e no meio dessas plenárias regionais, entre
uma e outra, temos plenárias temáticas, corno, por exemplo, a
plenária de saúde pública. Nessa plenária de saúde pública
evidentemente a intensidade da participação das entidades e
das instituições vinculadas às questões da saúde pública é
muito intensa. Ali se produzem determinadas recomendações
normativas para serem levadas ao Conselho do Orçamento
Participativo, que é eleito nas plenárias regionais pelos 84
integrantes do Conselho, os quais vão utilizar essas
recomendações normativas para hierarquizar as obras. Só que
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as plenárias temáticas também tinham representantes e
delegados. Portanto, elas injetam no Conselho do Orçamento
Participativo a influência desses 84 delegados e, no
Conselho de Delegados, que é em torno de 100 e tem a função
de votar depois o plano de obras e investimento, exercem uma
influência temática bastante grande.
As plenárias temáticas foram instituídas pelo atual
Governo, vindo da experiência do nosso Governo anterior.
Hoje já temos diversas obras que vieram das plenárias
temáticas. Por exemplo, temos as nossas políticas sociais,
que se vinculam principalmente à população de rua, às
crianças e aos adolescentes e compõem cronogramas de
assistência social, que são considerados investimentos.
Mas isso não bastou, na nossa opinião, porque uma coisa é
você abordar a cidade enquanto um conjunto articulado de
fragmentos de necessidades. Qual a pendência do cidadão? A
pendência normal, e seria até estranho se fosse diferente, é
puxar as obras para o lugar onde ele habita. E lógico. De
preferência na sua rua. Mesmo porque não vamos iludir as
lideranças comunitárias, que, em regra, reproduzem a cultura
política do Pais: o clientelismo e a relação de interesse,
que só se modificam no processo- Hoje podemos dizer que
temos uma profunda renovação entre as lideranças
comunitárias em Porto Alegre, depois de oito anos. Mas a
tensão é a reprodução da cultura dominante. Portanto, a
utilização do aparelho, do poder, trazendo uma obrinha para
cá e dizendo: fui eu que consegui. Mas não foi- Foi o
Conselho de Orçamento. Mas diz isso para ser candidato a
Vereador depois.
Bom, mas esse é um processo que se dá na cena pública e que

vai se autocorrigindo, vai se expondo, e os representantes e
delegados em cada ano são degolados em 60%, nas plenárias
diretas das regiões. Então, é um processo que começa a se
aperfeiçoar, e as próprias lideranças comunitárias começam a
mudar a sua visão ética e política - homenageando o Prefeito
Patrus, que gosta muito desta expressão. Começam a alterar.
Mas nós introduzimos, no atual Governo, um conselho de
planejamento estratégico participativo, que procura
enfrentar o corporativismo geográfico. O que é esse
corporativismo? Eu decido por obras para a minha região, que
é a cidade, e o cidadão se torna um cidadão paroquial,
porque, na verdade, hoje ele é um cidadão do mundo, mesmo
que não queira, e os seus hábitos, sua cultura, as suas
relações, a sua comida, sua roupa estão inseridas na
economia globalizada.
Instituímos um projeto que chamamos Projeto Cidade

Constituinte, que realizou o primeiro congresso da cidade,
em dezembro de 1993, no fim do segundo ano do nosso Governo.
Em que resultou esse primeiro congresso? Resultou em
diretrizes de planejamento estratégico: a cidade deve ser
descentralizada, apontando-se centros de bairro para se
efetivarem, e há necessidade de uma terceira perimetral e da
retomada de obra industrial há necessidade de mais uma
incubadora empresarial tecnológica e de um pequeno Banco de
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fomento para o município, para estimular os pequenos e
microempreendedores. Então, estabeleceu diretrizes
estratégicas de desenvolvimento urbanístico, econômico e
cultural para a cidade
No segundo congresso da cidade, que ocorreu em dezembro
último, dois anos depois, tiramos uma proposta de um novo
plano diretor, porque foi decisão do primeiro congresso da
cidade. Qual a influência dessas diretrizes tiradas no
primeiro congresso? Influência concreta, porque o Orçamento
Participativo deparou com um conflito para o qual não estava
preparado, que era discutir a cidade não só na fração onde
moro, mas a cidade enquanto totalidade inserida no mundo,
num mundo onde a cidade precisa se afirmar como sujeito
político, inclusive com relações internacionais, para não
ser subjugada. E dai o Orçamento Participativo teve que
decidir sobre obras estruturais na cidade. Por exemplo:
recursos para o banquinho de fomento. Foi decidido no
Conselho do Orçamento Participativo. Recursos para a
construção de cinco vias estruturais: conseguimos do Banco
Mundial U$12.000.000,00, onde vamos colocá-los? Tivemos
várias respostas: um pouco para a minha rua, outro para
aquela. E nós dissemos que a proposta seria a tirada do
primeiro congresso da cidade, onde os conselheiros do
Orçamento Participativo tiveram uma participação intensa,
junto com sindicatos, institutos dos arquitetos,
universidades, instituições dos Governos Federal e Estadual,
ou seja, uma constelação de sujeitos cuja maioria não
participava do Orçamento Participativo, que lidava com
obras. E ai fomos para a disputa, e o pessoal pediu para
irmos ao conselho para defender essa questão. Eu fui, e
fizemos um debate. Defendi que aquela verba teria que ir
para cinco vias estruturais da cidade, que eram obras para a
cidade como um todo, não eram para os bairros. E eles
decidiram favoravelmente. Houve apenas um voto contrário. E
se eles decidissem contrariamente, eu diria que iriam
assumir a responsabilidade Política publicamente e que o
Conselho do Orçamento Participativo era um conselho apenas
de decisão de obras paroquiais, e que não estavam
preocupados com a cidade do futuro. E um processo de última
instância, de criação de novas formas de decidir e de uma
nova cultura política - Inclusive, dos próprios agentes
Públicos. Dizer que aquela verba que o Banco Mundial estava
colocando à disposição vai ser gasta como disseram, é um
risco brutal que se corre perante o conjunto da sociedade.
Agora, se não se faz isso, não se transfere poder, em última
análise, para a sociedade civil, Que está ali para decidir.
Esses são os mecanismos que vão se constituindo para
integrar a divisão do planejamento da cidade enquanto
totalidade com as obras segmentadas nas suas diversas
regiões. Em Porto Alegre são 16 regiões.
A Sra. Coordenadora - A próxima pergunta é para o Dr. John
Lattimer. Solicitamos às pessoas que têm aparelho de
tradução simultânea para se equiparem- Mas queremos avisar,
também, que são 17 horas e, ainda por 5 minutos, a Mesa
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recebe perguntas. Daqui a 5 minutos encerraremos o prazo
para o recebimento das perguntas.
A pergunta é a seguinte: 'O que prevê a legislação
americana para o Governador ou o Prefeito que não cumprir o
orçamento votado no Legislativo?"
O Sr. John N. Lattimer - Em primeiro lugar, torna-se
necessário compreender que, nos Estados Unidos, os
municípios são corporações do governo estadual, o que
significa que eles não são independentes, só têm o poder que
o legislador estadual lhes concede. Mas eles têm o poder de
criar seus próprios impostos, a partir dos recursos locais,
e têm autonomia para gastar aquele dinheiro da forma como
quiserem, de acordo com a lei estabelecida pelo legislador.
Existem muitas leis que determinam como os municípios podem
gastar seu dinheiro. No entanto, aos municípios, nos Estados
Unidos, só é permitido gastar dinheiro com transporte
municipal, com infra-estrutura, com água e esgoto, com
policia e com corpo de bombeiros. O resto dos serviços é
fornecido pelo governo estadual, o que significa que o
governo estadual cria e gasta a maior parte dos impostos. Se
os governos locais ou os governadores não seguirem a lei,
podem ser processados na Corte - e isso já aconteceu em
vários estados e municípios. Eles podem ser presos por não
respeitarem as leis do legislador estadual.
Os legisladores estaduais, nos Estados Unidos, fazem parte
de organizações muito poderosas. Eles também levam muito a
sério essa responsabilidade. Mas, nos Estados Unidos, os
legisladores estaduais e os governos estaduais gastam a
maior parte do seu orçamento, em primeiro lugar, em educação
pública. Aproximadamente 67% do nosso orçamento é gasto com
educação, do jardim de infância à universidade. Depois da
educação pública, os governos se voltam para a saúde
pública, para o serviço social e para a segurança pública, o
que inclui prisões, etc. O legislador estadual controla o
dinheiro. Se o governador gastar o dinheiro com algo que não
seja aquilo que o legislador tenha aprovado, ele pode ser
processado. Obrigado.
A Sra. Coordenadora - A pergunta de Fátima Benevides Falcão
é dirigida ao Deputado Sebastião Navarro Vieira: "A
Assembléia Legislativa e a Secretaria do Planejamento
realizam uma avaliação do atendimento das demandas indicadas
nas audiências públicas na execução orçamentária ou ao final
do exercício financeiro? Como vocês avaliam o nível de
satisfação da população quanto ao Orçamento Participativo?
Se há avaliação, como se dá esse processo?"
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - A própria estrutura
das audiências públicas já induz a esse acompanhamento,
quando é eleita, na priorização das propostas, uma comissão
de representação. A Assembléia Legislativa tem promovido
encontros com essa comissão de representação, escolhida
entre membros do poder público nas bases, nos municípios e
na sociedade civil, que acompanha, juntamente com a
Assembléia, a inserção das propostas no orçamento e a sua
execução. Já tivemos uma reunião com essa comissão de
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representação, em que participaram a Assembléia e a
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, e haveremos
de ter, ainda este ano, uma segunda reunião de avaliação,
mesmo porque, com a proposta de se fazer audiência pública
de dois em dois anos, temos que, juntamente com a Secretaria
do Planejamento e a comissão de representação, preparar o
orçamento de 1997
A Sra. Coordenadora - A pergunta de Júnia Santa Rosa é

dirigida aos Prefeitos Patrus Ananias e Tarso Genro: "Quais
as principais dificuldades que o senhor acredita que possam
tornar mais complexa a implantação do projeto do Orçamento
Participativo em níveis federal e estadual?"
O Sr. Tarso Genro - Acho que o processo é transferível para
as órbitas estadual e federal, com a gradação conveniente da
delegação. Se, no âmbito do município, qualquer cidadão
individualmente pode participar, no âmbito estadual ou
federal, na minha opinião, deveria ser por meio de uma
constelação de instituições da sociedade civil, de
representação de 2Q ou de 3Q grau. A OAB estadual e a OAB
federal, por exemplo, seriam representações de graus
diferentes. O Sindicato dos Engenheiros e o Instituto dos
Arquitetos, a mesma coisa. Combinado com isso, a
possibilidade de participação do cidadão comum, a partir de
uma determinada delegação que ele consiga, como, por
exemplo, para fazer emendas populares. Não vejo dificuldade
que o problema quantitativo possa causar nessa
representação.
Existe atualmente, tramitando no Congresso Nacional, um
projeto de reforma constitucional, do Senador Pedro Simon,
propondo mecanismos de participação da elaboração do
orçamento e a formação de conselhos do Orçamento
Participativo federal em nível estadual, que é perfeitamente
viável. São normas constitucionais gerais que seriam
perfeitamente regulamentáveis. Com isso, as emendas ao
orçamento seriam emendas dos partidos. Só para dar um
exemplo da importância que teria esse mecanismo. Nem toda
emenda ao orçamento é clientelista, é óbvio. Existem emendas
legitimas, bem feitas, produtivas e importantes, de
Deputados e Senadores Mas, á medida que as emendas se
tornam emendas dos partidos, elas assumem um outro caráter,
e a relação negocial se dá dentro dos partidos, e, portanto,
com a sociedade, já se daria de uma maneira diferente.
Acho que seria possível a implantação Quando se fala em
democracia direta de participação voluntária, não estamos
imaginando uma democracia direta naquele estilo da Comuna de
Paris, ou seja, essa democracia direta é impossível hoje,
até pelo que significam as grandes metrópoles, as grandes
concentrações humanas. Ela é voluntária e, portanto, se dá
em diversos níveis de participação, e tem que ser regrada,
aliás, como toda ação social tem que ser, ou por convenção,
por compostura ou por norma do Estado.
Acho que é perfeitamente possível a instalação desse
processo em nível regional, e, em nível federal, existe uma
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emenda constitucional tramitando, apresentada pelo Senador
Pedro Simon.
A Sra. Coordenadora - A pergunta do Prefeito Jorge Viana,
do PT, é dirigida ao Prefeito Patrus Ananias: "O Orçamento
Participativo otimiza a aplicação dos recursos públicos.
Pergunto: Tem contribuído para o orçamento o carreamento de
recursos federais, de recursos estaduais ou só de
internacionais? Qual a prática acerca da divisão das ações
municipal, estadual ou federal? A Prefeitura de Rio Branco,
no Acre, adota o Orçamento Participativo só para registros.
O Sr. Patrus Ananlas de Sousa - Essa indagação sobre se têm

vindo recursos do Governo Federal e do Governo Estadual fez-
me lembrar duas frases que vi escritas em caminhões, essas
frases da filosofia popular de pára-choque de caminhão.
Havia duas frases que me chamaram muito a atenção. Uma dizia
assim: "até agora nada", a outra: "continuo esperando". Para
vocês terem uma idéia, com relação ao Governo Federal,
estamos há muitos anos tentando resolver a construção do
metrá de Belo Horizonté. A cidade o elegeu como uma grande
prioridade. Conseguimos uma parceria com o Governo do Estado
para viabilizar um recurso vultoso no Banco Mundial, para
levar o metrô do Bairro São Paulo até Venda Nova. Só que
temos recursos previstos no orçamento federal para garantir
o metrô até o Bairro São Paulo. Estamos correndo o risco de
ter os recursos do Banco Mundial primeiro e terminar o eixo
Bairro São Paulo Venda Nova, sem ter chegado o recurso para
garantir o eixo Bairro São Paulo. Está no Orçamento. O
Ministro José Serra é dono desse orçamento, mas parece que
não tem interesse em Belo Horizonte. Aliás, esse é um dado
concreto. Fui conversar com o Presidente da República sobre
Belo Horizonte e fiquei com dó. Ele não sabe nada sobre Belo
Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade importante, até sob o
ponto de vista cultural. O mais grave é que o Governador do
Estado podia pedir para ele um presentinho para Belo
Horizonte.
Temos dois grandes projetos para aPampulha. Um
macroprojeto de R$130.000.000,00, que está sendo examinado
pela Secretaria de Assuntos Internacionais, e um projeto
menor, de mais ou menos R$16.000.000,00, para salvar a lagoa
imediatamente. Considerando as dificuldades da cidade - e a
Pampulha é um patrimônio nacional, com obras do Niemeyer -,
o Governador do Estado, que é do mesmo partido do Presidente
da República, se dispôs a ir até Brasília e pedir
2.000.000,00 para a parte inicial da obra. Achei que o
Presidente ia despachar imediatamente, mesmo por deferência
ao Governador, mas não conseguiu nada. Até hoje estamos
esperando. Esse é o presentinho que estamos pedindo para o
centenário de Belo Horizonte. Isso não é só nesse Governo.
Avalio que há muito tempo Belo Horizonte não vem recebendo
dos Governos Estadual e Federal o tratamento que a cidade
merece. Há muitos anos que Belo Horizonte não se faz
presente no orçamento estadual. Aqui, em Belo Horizonte,
moram de 12% a 13% da população do Estado. Na região
metropolitana, moram, aproximadamente, 19% da população do
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Estado, e, há muitos anos, a cidade não entra no Orçamento.
Esse fórum, que se espelha na experiência da cidade
constituinte, é também para que a cidade eleja suas
prioridades e comece, com a sua consciência cívica e
coletiva, a cobrar dos Governos Estadual e Federal o
tratamento que ela merece Afinal, essa cidade, em menos de
100 anos, tornou-se o terceiro pólo de desenvolvimento
econômico e demográfico do Pais. Estamos também buscando o
financiamento internacional. O Prefeito de Recife Jarbas
Vasconcelos desistiu, porque sabe que o Banco Mundial é
muito burocrático.
Sobre Rio Branco, gosto muito do Jorge, sei que ele está
fazendo um belo trabalho, mas não tenho condições de fazer
uma avaliação da experiência especifica do orçamento
Participativo em Rio Branco -
A Sra. Coordenadora - A pergunta agora é do Sr. Oscar Leão

e é dirigida ao Prefeito Tarso Genro.
"A participação direta do povo no processo democrático,

cerne da democracia liberal, começou nos Estados Unidos, o
maior pais capitalista do mundo. Será que as esquerdas estão
indo ao encontro desse modelo, ou há algo de novo em suas
proposições?"-
O Sr. Tarso Genro - Acho que a experiência da democracia

americana tem coisas importantíssimas, como o "recall", que
é a possibilidade de cassação de mandatos legislativos pela
própria comunidade que o delega. E um dos exemplos
importantes. De outra parte, a semeadura que existe na
sociedade civil nos permite muitas questões ambientais e
estratégicas. Em outras regiões depende muito do contrato
Político ou do tipo de governante, e também a participação
das sociedades civis são experiências universais.
Acho que a democracia pode se dar no âmbito de uma
sociedade mais ou menos socializada. Depende de como ela se
dirige e se orienta economicamente
No caso de uma sociedade como a Suécia e a Dinamarca, como
em muitos países capitalistas, a democracia, a forma
legitima de se decidir por maioria, para simplificar uma
vocação meio empirista, não é um patrimônio da esquerda nem
da direita. Na minha opinião, é um património universal e
terá resultados mais ou menos operantes dependendo da
natureza do Estado, dependendo do poder que as forças
econômicas e políticas têm sobre o Estado, dependendo da
dimensão que a sociedade civil dá à sua própria
participação. Hoje temos experiências importantissimas no
âmbito da sociedade moderna, desde as experiências de
participação direta da comuna, os conselhos administrativos
originários da social democracia, a Gizen (?), que formou _a
democracia americana, a visão da cidadania, da participação
comunitária, e é também de um vigor impressionante. Então,
temos que buscar, nesse caldeirão de cultura democrática que
a humanidade produziu ao lado dos totalitarismos, tanto de
natureza fascista quanto de natureza estalinista, o que
Podemos agregar com o projeto de reforma do Estado. Acho que
muitas referências à democracia americana são altamente
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positivas A força do Judiciário na América do Norte também
é muito positiva para uma democracia estável, previsivel,
organizada, e a Constituição tem uma força normativa real, o
que não existe em nosso Pais.
A Sra. Coordenadora - Pergunta dirigida ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que vem de Walter Chaber Júnior:
"Realizar as audiências públicas de dois em dois anos não
será um retrocesso? As dificuldades operacionais citadas
como justificativa para a mudança não poderiam ser
contornadas de outra forma sem se prejudicar a realização
anual das audiências?" -
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Na realidade, o ideal
seria que elas fossem realizadas anualmente, mesmo porque é
um instrumento de participação no orçamento, que, por sua
vez, é anual. Mas como já tive oportunidade de externar na
exposição do texto, em resposta a perguntas formuladas, nem
tudo aquilo que é priorizado o Estado consegue realizar.
Decidimos fazer a audiência pública de dois em dois anos, a
partir de discussões com a própria comunidade participante
das audiências públicas, para que possamos ter um ano de
definição de prioridades e um ano de acompanhamento da
execução ou reinserção no Orçamento, para viabilizarmos a
execução dos projetos, para que não fiquem para trás as
necessidades priorizadas em audiências públicas. E uma forma
de se evitar a frustração de não serem acatadas as propostas
inseridas no Orçamento, uma vez que existe mobilização de
toda uma comunidade, definindo o que é prioridade, o que as
diversas regiões do Estado entendem como necessidades
prementes para seu desenvolvimento. Essa foi a razão
principal para que as audiências passassem a ser realizadas
de dois em dois anos. Tenho a impressão de que quando
pudermos desenvolver e aprimorar mais esse projeto e
tivermos um envolvimento maior do Executivo e este dispuser
de recursos para a realização das obras mais importantes,
poderemos retornar, no futuro, á realização anual das
audiências. Acredito que, no momento, é urna forma bastante
interessante que os participantes das audiências públicas
definiram junto com a Assembléia Legislativa, com o
Executivo e com o Judiciário, de se promover de dois em dois
anos as audiências.
A Sra. Coordenadora - Vamos encaminhar duas perguntas ao
Prefeito Tarso Genro: Como os técnicos das secretarias
setoriais são incorporados aos trabalhos desenvolvidos a
partir das discussões do Orçamento Participativo? Participam
desde o inicio das discussões ou apenas na implementação das
ações governamentais? E que possibilidade o senhor vê hoje,
ao final de sua administração, de continuidade do projeto do
Orçamento Participativo, mesmo que outro partido consiga se
eleger em Porto Alegre?" Essas perguntas são de funcionários
da SEPLAN.
O Sr. Tarso Genro - Tem alguma outra pergunta que eu

pudesse responder junto?
A Sra. Coordenadora - Tem mais uma, mas elas não têm nada a

ver urna com a outra
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O Sr. Tarso Genro - Se a senhora quiser, vou anotando aqui
e posso responder todas ao mesmo tempo.
A Sra. Coordenadora - Então vamos fazer todas as perguntas
que são dirigidas ao senhor. Esta é de Eny Ermontes: 'A
educação de um povo é requisito fundamental no processo de
transformação das relações entre Estado e cidadão. Como vêm
sendo trabalhados esses problemas pelo Governo Municipal de
Porto Alegre? Qual o modelo de educação adotado?"
Pergunta de Pascoal Gomes: "Como se dá. em Porto Alegre, a
Participação popular ou representativa na aplicação do
principio constitucional, em nível municipal, do limite
municipal de tributar e/ou no principio da capacidade
subjetiva de contribuir?"
Pergunta de José Frota: "Qual seria o sentido e a
legitimação de um linchamento decidido no terminal cidadão
de micro? Note bem: não quero reduzir sua profunda e atual
exposição a essa pergunta."
O Sr. Tarso Genro - Vou começar pela última. O sentido
seria nenhum, com uma diferença. Se fosse decidido dessa
forma, poderia ser evitado, coisa que não acontece hoje. A
participação da sociedade na gestão pública, na minha
opinião, não exclui a força normativa da contribuição, a
previsibilidade e a legalidade, portanto, o regramento dessa
participação. Vejo que uma decisão dessa natureza tem o
mesmo caráter da decisão que se toma hoje, um sinal de
barbárie. Portanto, jamais poderia ser aceito e previsto
numa sociedade verdadeiramente democrática. Creio que assim
respondo a essa pergunta. Não há nenhuma legitimação no
linchamento.
Com relação à questão da tributação, conseguimos, ao longo
desse processo de reforma fiscal e tributária em Porto
Alegre, fazer dois tipos de progressividade. A
progressividade no tempo e a progressividade no espaço. Ou
seja, a cidade está dividida em regiões em que as aliquotas
do IPTU são progressivas. Por isso podemos taxar - sob o
principio de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga
menos - as classes sociais que têm maior capacidade de
pagamento. E a progressividade no tempo incide sobre os
vazios urbanos e especulativos após uma notificação para que
apresentem projeto de edificação local ou de parcelamento
para a instituição de um loteamento. São cerca de 120
jardins urbanos especulativos que formam em torno de 1.000ha
na cidade de Porto Alegre e estão nessa progressividade do
tempo. Portanto, serão taxados fortemente em até 20% do
valor do imóvel, se não obedecerem às normas que regulam
esse processo de crescimento da aliquota ano a ano.
A participação popular se dá da seguinte forma: todos os
projetos tributários da cidade foram discutidos com a
população nas dezesseis regiões, foram aprovados pelo
Conselho do Orçamento Participativo e levados pelo Prefeito,
juntamente com o Conselho, para a soberana Câmara dos
Vereadores decidir. Portanto, existe uma participação direta
da população na elaboração da política tributária.
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O processo educacional curricular da Prefeitura de Porto
Alegre vem desde o Governo anterior e determinou um
crescimento quantitativo dos investimentos. Saímos do
primeiro ano do Governo anterior de 17 mil para 45 mil
alunos, agora. Os especialistas chamam de modelo pós-
piagetiano o modelo implantado lá, ou seja, combina-se uma
técnica pedagógica pós-piagetiana com um intenso cerco da
população local sobre as unidades escolares, através do que
chamamos de conselhos escolares. Esses conselhos escolares
não são os tradicionais conselhos de pais e mestres. Têm
representantes dos alunos, dos servidores da escola e da
comunidade, Que fazem todo o controle político, pedagógico e
financeiro da unidade escolar do município. Trata-se de uma
experiência interessante e Que surgiu do que chamamos de um
processo constituinte. Essa formatação se fez no primeiro e
no segundo anos do atual Governo. Resultou no Congresso
Especial para a Educação, realizado na cidade, que reuniu
cerca de 600 delegados, originários de todas as comunidades
representadas nas regiões de Porto Alegre. Esse modelo
reduziu aproximadamente em 80% as depredações das escolas
municipais da cidade, nos últimos dois anos.
A possibilidade de continuidade do atual processo do
Orçamento Participativo dá-se mediante um contrato político.
Não há lei que possa assegurar a continuidade do Orçamento
Participativo. Por quê? Porque a Constituição é clara ao
determinar que a peça orçamentária é de iniciativa do
Executivo e que quem decide sobre ela é a Câmara dos
Vereadores. Podem se cercar das leis que quiserem, que isso
não será alterado, a não ser que haja uma alteração na
Constituição- Essa abdicação do poder, esse contrato
político que o Executivo tem com a sociedade, com a
comunidade, é uma visão de democratização do Estado que
ainda não está incrustada na Constituição. A mesma coisa é a
relação de tensão e de produção da peça orçamentária que a
Câmara tem com o Executivo e com o Conselho do Orçamento
Participativo. Trata-se também de um contrato político, de
uma relação política. O que posso dizer é que, se não se der
continuidade a esse processo da forma como ele vem sendo
feito, haverá uma relação de crise muito grande entre o
Executivo e a cidade. Isso é absolutamente inevitável.
Os nossos técnicos participam da elaboração da peça em três
momentos: participam das plenárias regionais, quando são
chamados para dar esclarecimentos técnicos; participam
através do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura, que,
por meio de seus dois representantes, integram o Conselho do
Orçamento Participativo, e participam na ocasião da
elaboração da peça orçamentária, na sua relação com o
conselho, que é formado por mais ou menos 84 pessoas. Fazem
as impugnações técnicas às obras e participam diretamente de
todo o processo através do GAPLAN - Gabinete de Planejamento
do Prefeito. Retiramos o planejamento de uma Secretaria que
só tratava do desenvolvimento urbano- Hoje, há um
representante do planejamento no Gabinete do Prefeito, o
qual estabelece a conexão entre este Gabinete a coordenação
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das relações comunitárias, a qual faz a produção política
institucional do Orçamento Participativo, e com a Secretaria
da Fazenda. E o núcleo de chamamento de participação dos
técnicos, que, através do conselho de uma comissão de
controle de obras, tem participado do processo de execução
das obras, dando esclarecimentos e discutindo com a
comunidade.
Esse processo não foi fácil. Houve uma rebelião dos
técnicos, que se sentiram invadidos em sua competência.
Hoje, isso está muito mudado. E também um processo de
educação da comunidade, que contratou os técnicos. Antes,
ela tinha uma postura arrogante em relação a eles. E também
os técnicos tinham uma postura burocrática e autoritária em
relação á comunidade. Mas trata-se de um processo de
reciproca educação da esfera pública estatal com a esfera
pública não estatal. Em minha opinião, esse processo não
terminou, devendo prosseguir e aperfeiçoar-se.
A Sra. Coordenadora - A pergunta agora é dirigida ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira e vem de Lúcia Lopes
Pinheiro Rocha: "Considerando que o Executivo ainda não
executou nenhuma obra priorizada nas Audiências Públicas
Regionais, o senhor acha que seria o caso de se copiar o
modelo do Orçamento Participativo adotado com sucesso pela
administração do atual Prefeito de Belo Horizonte?"
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - A própria realização
deste fórum que a Assembléia Legislativa promove já induz
que queremos nos apropriar das experiências bem sucedidas
vivenciadas nas Prefeituras de Belo Horizonte, Porto Alegre
e no Ceará. Estamos discutindo com a comunidade para poder
aprimorar o nosso processo. Não é bem verdade que nenhuma
obra priorizada foi realizada. Muitas o foram. Em minha
cidade, Poços de Caldas, o contorno rodoviário foi definido
em audiência pública e está em fase de conclusão. Gostaria
de lembrar que foi discutida, em várias regiões do Estado,
em audiências públicas, a dificuldade da comunicação em
Minas Gerais. Hoje, já avançamos bastante nesse setor,
fazendo com que a TV Minas possa dar cobertura a todo o
Estado, principalmente através das TV5 comunitárias.
Portanto, diversos aspectos importantes da vida de nosso
Estado foram definidos em audiências públicas e, hoje, já
são realidade. Muitas outras metas já estão caminhando para
que se tornem realidade.
Acredito que é extremamente importante esse avanço que o
Legislativo mineiro vem procurando, no sentido de aprimorar
a democracia, através da participação popular de forma mais
direta e mais expressiva; por isso, uma das razões
principais de o constituinte mineiro ter inserido na nossa
Constituição o que a Assembléia Legislativa vem promovendo,
as audiências públicas - agora, com participação direta e
efetiva dos Poderes Executivo e Judiciário -, é a de todo o
Estado participar da elaboração do Orçamento.
O Prefeito Municipal de Porto Alegre, Tarso Genro,
lembrava, na sua exposição relativa ao Orçamento
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Participativo de Porto Alegre, que dividia essas audiências

em temáticas e regionais. A Assembléia Legislativa de Minas,
também, vem procurando a participação da comunidade de forma
mais direta no processo legislativo, através de reuniões
temáticas, como este Fórum, seminários legislativos, ciclos
de debates, os quais a Assembléia tem realizado nos últimos
três anos, procurando uma interação maior com a sociedade.
Neles, são tratados temas específicos. No ano passado,
tivemos um seminário muito expressivo, em que discutimos a
politica de turismo em nosso Estado com o setor nele
envolvido. E este concluiu que o seminário foi um marco na
vida do turismo em Minas, porque definiu problemas e rumos a
serem tomados; antes dele, a política de turismo em Minas
era uma; após, passou a ser outra.
As audiências públicas levantam as demandas regionais, e as
pesquisas feitas, principalmente a da "Vox Populi, vêm
evidenciar a validade, a oportunidade de a população
discutir e estarmos juntos lutando: a população definindo as
suas prioridades, e esta Casa, através dos Deputados, dos
representantes do povo, atuando junto ao Poder Executivo
para que as aspirações levantadas nas audiências públicas
venham a se tornar realidade.
Gostaria de lembrar que se trata de uma busca de

aperfeiçoamento da democracia. O Sr. Lattimer vem dizer que
o povo americano discute, desde a Constituição dos Estados
Unidos, a participação na definição de políticas públicas e
que não é, apenas, a democracia representativa. E o povo,
através das Instituições civis, participando diretamente,
atuando, principalmente, junto ao Legislativo. Acredito que
uma forma de aperfeiçoamento da democracia é trazermos as
definições, de fato, das políticas públicas para dentro do
Legislativo. Estamos vivendo programas bem sucedidos na área
do Executivo, e a Assembléia Legislativa procura ser
pioneira, avançando no campo que lhe diz respeito. Acredito
que, com o avançar da democracia, com o seu aprimoramento,
pois nunca é pronta e acabada, vamos, no futuro, continuar
discutindo, na casa do povo, da representação popular, as
definições das políticas públicas e o Orçamento. Isso é o
que a Assembléia já vem procurando fazer. Golbery do Couto e
Silva, em seu livro "Sístoles e Diástoles da Política
Brasileira", diz que o poder autoritário nunca é absoluto,
pois sempre precisa ser dividido com alguém. Sempre há algum
segmento participando das definições. Uma democracia,
também, nunca é plena e acabada. E um processo
permanentemente em construção. E nós, que vivemos período de
sístole, de compressão, e saímos de 20 anos de um governo
militar, em que o Poder Legislativo não podia nem opinar -
apenas aprovava ou rejeitava o Orçamento -, hoje
aproveitamos a oportunidade de participar como legisladores,
a fim de aprimorar nossa democracia; convidamos a sociedade
civil a vir discutir com seus representantes, a participar,
com eles, das definições de políticas públicas. Acredito que
estamos dando um passo muito grande no sentido do
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aprimoramento da democracia. E esta a democracia que
queremos.
A Sra. Coordenadora - Tenho uma pergunta, de Maria Coeli,
endereçada aos Srs. Patrus e Tarso Genro: "As criticas Que
alguns cientistas políticos fazem, enfaticamente, aos
modelos participativos de políticas públicas são o resultado
da manipulação de segmentos em busca de legitimação e da
excessiva porosidade do conjunto de ações, com perda da
capacidade do poder público de cumprir seu papel de
harmonização de conflitos, entre outros. O sucesso dos
modelos participativos dos Municípios de belo Horizonte e
Porto Alegre passa, naturalmente, por um processo de
conciliação entre a presença do poder público e da
sociedade. Quais têm sido os instrumentos de viabilização
dessa exata medida de compreensão do espaço público em
contraponto ao especificamente do público estatal, já que
nem cogitamos de estatal privatizado?"
Lerei outras perguntas dirigidas ao Sr. Patrus Ananias,
para que possa respondê-las em conjunto. Pergunta feita por
Maria Beatriz e por Oscar Leão: "A maior parte das
experiências de Orçamento Participativo tem sido organizada
Pelo Poder Executivo, ao qual cabe propor o projeto da lei
orçamentária anual, a ser aprovada pelo Poder Legislativo.
Este último, praticamente, tem-se limitado a referendar a
consulta realizada pelo Executivo. A luz da experiência
mineira, como o senhor vê a melhor forma de conjugar
esforços dos dois Poderes no momento da consulta popular, da
elaboração da proposição orçamentária, no processo de
Orçamento Participativo?' Pergunta feita por Odilon Toledo:
"Por que o Plano Diretor de Belo Horizonte não é nem será
discutido amplamente? Por que a PBH não o publica em
linguagem acessível ao leitor e com explicações?!! Pergunta
feita por Lúcia Lopes Pinheiro: !!Q senhor poderia explicar
melhor o caráter deliberativo do Orçamento Participativo?
Isto está regulamentado em lei?"
O Sr. Patrus Ananias de Sousa - Responderei às três
Perguntas diretamente formuladas a mim, e a da Dra Maria
Coeli deixarei, para que ela estabeleça uma boa conversa
jurídica com o Or. Tarso Genro, que possui mais experiência
prática nessas questões e mais reflexão teórica.
Responderei rapidamente às perguntas, porque já me encontro
uma hora e meia atrasado. Minha noite de trabalho, hoje,
chegará até às 21 horas, pelo menos. Vou responder ás
questões; após, peço licença a todos para me retirar.
O caráter deliberativo do Orçamento Participativo encontra-
se no limite em que a Prefeitura cumpre o que as comunidades
decidem. Estas, segundo as normas que elas próprias
estabelecem no Orçamento Participativo, decidem as obras que
serão feitas. Claro que há um monítoramento do poder
público, até para discutir e ajudar a criar essa consciência
de cidadania e pensar obras de interesse maior.
Começamos, em Belo Horizonte, nos dois primeiros anos, com

obras muito pequenas, e ficamos com uma sobrecarga enorme.
Os dois primeiros Orçamentos nos deixaram com a



responsabilidade de fazer mais de 350 obras na cidade, com
licitação de projeto técnico, licitação de obra, etc. Já no
ano passado, começamos a discutir com as comunidades obras
médias, semi-estruturantes, as quais tinham um impacto maior
e beneficiavam o maior número possível de pessoas e de
comunidades. Esse é um papel, também, pedagógico, de
interlocução, de informação de dados técnicos, de custo de
obras, etc. Mas o limite, a decisão é da comunidade. E isso
não está regulamentado em lei. Estamos discutindo, neste
ano, se fazemos uma regulamentação legal, mais simples e
concisa. E um debate que está aberto. -
Concordo com o Odilon Vargas de Toledo de que o Plano
Diretor de Belo Horizonte não tem sido discutido amplamente.
E dificiL E uma proposta muito técnica. Tanto o Plano
Diretor quanto a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Incorpora
inteiramente a sua sugestão: acho que houve mesmo uma falha,
e temos que correr um pouco atrás do prejuízo e fazer a
publicação da lei numa linguagem mais acessível. Da lei e de
suas implicações. Acho que isso ficou faltando mesmo, e é
urna idéia que levo e que vou tentar ainda recuperar. O Plano
está na fase final de votação. Houve uma discussão, digamos,
setorizada. As pessoas mais ligadas às questões urbanas
participaram. O que fizemos primeiro foi tomar uma posição
da Prefeitura, depois abrimos um debate com várias entidades
da sociedade: empresários, trabalhadores, Igreja, entidades
da sociedade civil, o CREA-MG, o ZAB, etc. Nesse nível houve
participação, mas concordo com você que não houve um debate
mais amplo com a comunidade. Talvez tenha faltado um empenho
pedagógico maior, uma critica e, ao mesmo tempo, uma
sugestão, ambas imediatamente incorporadas.
Acho que a relação do Executivo com o Legislativo no
Orçamento Participativo é um aprendizado, e pode-se buscar
ai um espaço comum de ação. E claro que a responsabilidade
pela apresentação do Orçamento é do Executivo, O Legislativo
discute a partir de uma proposta do Executivo. Só que o
Executivo sempre apresentou a proposta, historicamente, no
Brasil, na maioria dos casos, em condições meio reclusas,

6 com pouca participação da sociedade. Como o Orçamento
Participativo é um debate maior com a cidade, está
aumentando a participação do Legislativo. Ai é preciso haver
também uma quebra de preconceitos. E importante que os
participantes do Orçamento Participativo aceitem o Vereador
e a Câmara nesse processo. Mas, ainda que a Câmara se

o reserve o direito de examinar o projeto global do orçamento,
inclusive do Orçamento Partici pativo, quando ele for

2	encaminhado ao Legislativo, é importante também uma educação
política, tanto dos Vereadores quanto da comunidade, no

o sentido de que os papéis de cada um sejam aceitos. O
Vereador não pode querer fazer o Orçamento Participativo com
o intuito de ter controle do orçamento. Ele vai como um
cidadão - é claro que com a sua liderança, com a sua

e inserção social -, mas respeitando, também, esse caráter
deliberativo. A autonomia do processo é muito saudável.
Temos trabalhado muito nesse sentido de possibilitar a
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Presença dos Vereadores. Há, às vezes, uma certa
desconfiança das pessoas, no sentido de que eles possam
querer cooptar, controlar o processo. E há, também, uma
certa desconfiança dos Vereadores no sentido de que aquele
processo possa tirar o seu poder. Só que - como diz o Cássio
-, quanto maior a participação popular, quanto maior a
descentralização, quanto maior a demoCratização do poder,
mais as esferas formais de poder se afirmam, ganham
legitimidade, ganham interlocução pública e social. Mas é um
processo que está sendo desenvolvido, e penso que quanto
mais houver uma presença correta, participativa, e não, de
cooptação e de controle, mais o Poder Legislativo vai ser
reconhecido nesse processo. Muito obrigado a todos pela
oportunidade deste encontro.
A Sra. Coordenadora - Agradecemos ao Dr. Patrus Ananias por
sua participação. Compreendemos perfeitamente sua
necessidade de se ausentar antes do final desta reunião.
Estamos com apenas duas perguntas para serem respondidas,
antes do encerramento dos debates. Uma já foi feita. E da
Dra. Maria CoeM. Vamos passárla ao Prefeito Tarso Genro. A
outra será para o Or. Alexandre Adolfo Alves Neto.
O Sr. Tarso Genro - Eu vou responder rapidamente, porque o
Plenário já está um pouco cansado. Vou procurar ser bem
sucinto. A manipulação é-uma ameaça permanente. Mas não é só
da democracia direta, voluntária, combinada com a democracia
representativa. Em qualquer tipo de relação humana - não é
nem uma especialidade da política -, há uma possibilidade
concreta de manipulação das decisões dos indivíduos:
manipulação pelo Estado, manipulação das bases, das
lideranças comunitárias.
Qual é o antídoto para isso? Na minha opinião, é a cena
pública: a co-gestão e a participação do Governo como
sujeito desse processo. O Governo não pode ser um espectador
desse processo. Ele disputa com a comunidade. As nossas
relações com as comunidades organizadas, em torno do
Orçamento Participativo, e com o Conselho são relações de
tensão permanente. Essas relações, muitas vezes, são de
conflito e- são debatidas, negociadas e expostas na cena
pública. As próprias lideranças comunitárias que se expõem à
cena pública, as quais são os elementos dessa co-gestão
entre o Estado e sociedade civil, estão sob observação
permanente da sociedade e prestam contas a ela. No limite
dessa prestação de contas, são degolados 60% ao ano.
Então, não há um antídoto normativo contra a manipulação.
Ela é uma propriedade dos seres racionais. Os animais não
manipulam ninguém. Suas decisões são tomadas por instinto e
pelo encadeamento de causas químicas, físicas e biológicas.
O ser humano é, essencialmente, capaz de manipular. Isso faz
parte da sociedade e do próprio gênero humano. Então, são
necessários antídotos políticos organizatívos e
institucionais para um processo que sempre vai ser novamente
tentado, porque faz parte das relações políticas e é um dado
do gênero humano, na minha opinião.
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A Sra. Coordenadora - A última pergunta do debate de hoje é
para o Dr. Alexandre Adolfo Alves Neto: "Como a iniciativa
das audiências públicas no Ceará é do Executivo, suponho que
não haja conflito entre as propostas apresentadas pela
população e a agenda do Executivo. Qual é o percentual de
atendimento das demandas da sociedade civil organizada? Como
os Deputados se posicionam diante do processo das audiências
públicas? Qual é a participação da Assembléia Legislativa?"
A pergunta foi feita por Eduardo, desta Assembléia.
O Sr. Alexandre Adolfo Alves Neto - O conflito, embora a
iniciativa seja do Executivo, torna-se normal e inevitável.
Eu estava dizendo ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que o
Estado do Ceará ainda está engatinhando nesse processo.
Começamos praticamente em 1995. Ainda não temos dados
concretos quanto ao que foi efetivamente atendido a partir
das audiências públicas. Mas já temos, em pleno andamento,
algo que está satisfazendo a população, principalmente a do
interior do Estado, que é o Projeto São José. E um projeto
no qual os recursos do Estado destinados a obras de
saneamento, educação e saúde estão sendo amplamente
discutidos. São recursos do Estado e outros oriundos de
instituições internacionais. Para a aplicação desses
recursos, os Conselhos Municipais estão sendo ouvidos. A
aplicação do Projeto São José somente se dará após eles
serem ouvidos Então, estamos com um processo ainda
embrionário, mas cujos resultados são plenamente
satisfatórios, haja vista que essa experiência do Projeto
São José tem trazido grandes subsídios para que possamos
avançar mais ainda nessa gestão orçamentária participativa.
A Sra. Coordenadora - Encerrados os debates, faço retornar

a direção dos trabalhos ao Sr. Presidente.
ATA DA lg PARTE DA 152a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 22 DE MAIO DE 1996, DESTINADA AO
ENCERRAMENTO DO FÓRUM TÉCNICO ORÇAMENTO E POLtTICAS

PÚBLICAS, COM O TEMA "INDICADORES DE DESEMPENHO NA AVALIAÇÃO
DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS"

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
Rêmolo Aloise e Elbe Brandão

SUMÁRIO: Composição da Mesa - Destinação da lsá Parte da
reunião - Palavras da Sra. Maristela Afonso de André -
Palavras da Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão -
Palavras do Sr. Renato Naegeie - Palavras do Sr. Luiz Carlos
de Melo - Palavras da Sra. Maria Alba de Souza - Designação
da Coordenadora dos Debates - Palavras da Sra. Coordenadora
- Debates - Palavras do Sr. Presidente

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esta
Presidência convida a tomarem assento á mesa os Exmos. Srs.
Luiz Carlos de Melo, Delegado Federal de Controle em Minas
Gerais, representando o Domingos Poubel, Secretário Federal
de Controle Interno do Ministério da Fazenda; Renato Naele,
Diretor de Acompanhamento e Avaliação da Secretaria de
Planejamento e Avaliação do Ministério do Planejamento;
Maristela Afonso de André, Consultora em Gestão Pública e
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ex-Coordenadora do Projeto Avaliação de Desempenho das
Empresas Públicas do Estado de São Paulo; Maria Helena
Carvalho de Oliveira Brandão, Assessora do Ministério da
Saúde; Maria Alba de Souza, Diretora de Avaliação de Ensino
da Secretaria da Educação de Minas Gerais; Maria Luiza
Campos Machado Leal, Superintendente de Planejamento
Econômico e Social da Secretaria do Planejamento de Minas
Gerais.

Destinação da la Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião à
continuidade do Fórum Técnico Orçamento e Politicas
Públicas, com o tema "Indicadores de Desempenho na Avaliação
dos Programas Governamentais"- Vamos passar a palavra à Sra.
Maristela Afonso de André, DD. Consultoraem Gestão Pública
e Diretora de Avaliação e Desempenho das Empresas Públicas
do Estado de São Paulo, que será a nossa primeira expositora
e que disporá de até 20 minutos,

Palavras da Sra. Maristela Afonso de André
A Sra. Maristela Afonso de André - O tema que iremos
abordar é a avaliação do desempenho de instituições
públicas. A primeira questão que vale a pena colocar é: para
que avaliar o desempenho das instituições públicas? A razão
central e maior de todas é a necessidade de se avaliar um
desempenho para que se possa promover, da melhor forma, o
atendimento do Governo à sociedade, em extensão e qualidade
dos serviços. A idéia de promover é maior do que a de
fiscalizar. Promover a extensão e a qualidade dos serviços,
promover a eficiência do uso de recursos vem em primeiro
lugar. A fiscalização existe apenas para facilitar a idéia
da promoção. Essa colocação altera muitas coisas na prática:
a forma, os critérios, os mecanismos de se fazer a avaliação
de programas de governo de instituições públicas. Mais
adiante, poderemos ver isso com maior clareza, um momento,
por favor, que não estou enxergando o que está se passando
no quadro e, por isso, terei que olhar a minha seqúéncia.
A outra função da avaliação de desempenho é informar a
sociedade do que se passa entre a programação das ações
governamentais e a sua execução. Daquilo que o Governo se
comprometeu a fazer e do que , de fato, está executando.
Faz-se isso de uma maneira mais objetiva, de forma a tornar
claro para a sociedade o significado da ação pública, no
sentido de informá-la, de objetivar a avaliação da sociedade
sobre a adequação da ação do Estado e de estimular a
participação e a manifestação da sociedade no atendimento a
seus próprios interesses. Se os sistemas de avaliação de
desempenho não cumprirem esse papel, não servirão ao seu
propósito fundamental. Falo aqui de avaliação de desempenho
não sã de programas de governo, como também das instituições
executoras desses programas. Quando falo isso, não estou me
referindo apenas às iniciativas do Estado no sentido de
realizar investimentos. Investimentos são apenas uma parte
do que tem de ser avaliado, enquanto boa ou má execução,
principalmente em épocas como a nossa, de escassez de
recursos, pois fica mais nítida para a sociedade a
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 1
necessidade de a avaliação de desempenho das instituições
públicas ter atenção muito concentrada no adequado uso dos
recursos públicos para as atividades correntes de educação,
saúde e policiamento.
Todas as funções do Estado, por mais rotineiras que sejam,
implicam a utilização do escasso recurso público. Sua
maximização deve ser utilizada como urna conquista de níveis
de eficiência superiores aos que estamos habituados. isso é
objeto da avaliação de desempenho, além da expansão de
serviços. Até mesmo uma atividade de descentralização, de
delegação ao setor privado de atividade do Estado merece o
acompanhamento de desempenho para que os interesses da
sociedade sejam preservados no correr do processo de
delegação. Delegar atividades de natureza tal que o
interesse da sociedade continue presente enquanto entidade
governamental é perfeitamente viável, mas exige que o
Estado, que é quem delega, esteja melhor capacitado para
gerir agora do que antes, quando ele próprio executava, uma
vez que o interesse público permaneceu.
Isso só não ocorre se se tratar de uma atividade que já

teve razão de ser como interesse público e hoje perdeu esse
interesse. Um exemplo: a CEAGESP. em São Paulo, que tem
entrepostos comerciais de hortifrutigranjeiros e 49 armazéns
graneleiros espalhados por todo o Estado, já teve uma função
social importantíssima. Hoje em dia, está claro para todos
que a CEAGESP é passível de ser transferida das mãos do
Estado para o setor privado.
A atividade de armazenagem não necessita acompanhamento do
Estado quanto á qualidade da sua execução. Os preços que
serão praticados pelos armazenadores privados já estão
melhores do que os que a CEAGESP cobra. A qualidade já é
compatível. Então, não há por que o Estado continuar
acompanhando. Uma regulação pode ser necessária, mas não uma
supervisão. Os entrepostos já estão numa área intermediária.
Há interesse da população na qualidade dos bens distribuídos
perecíveis e no acompanhamento dos preços praticados, mas
não há necessidade da CEAGESP fazer esse papel. Pode haver a
concessão e mesmo a venda de unidades de distribuição, como
o CEASA e a CEAGESP. E ai, há uma gama, conforme o tipo de
instituição que demande uma atenção maior do Estado hoje e
mesmo no futuro, ou até a saída completa do Estado daquele
campo de atuação . De qualquer maneira, se se tratar de uma
função que continua sendo importante que o Estado acompanhe,
ao delegar, ele tem que continuar avaliando o desempenho de
uma nova forma, com novas características, mas vai ter que
continuar zelando pela tarifa que se cobra e, portanto, pela
viabilidade dessa tarifa, de maneira que a população não
seja prejudicada. Um exemplo disso é a concessão da rodovia
Anhangüera-Bandeirantes, em São Paulo: a delegação está
sendo feita segundo regras técnicas bastante substanciosas,
de maneira a ficar clara para os concorrentes, como também
para o Estado que este está-se comprometendo com o
acompanhamento do índice de qualidade da gestão da estrada.
E preciso, também, clareza quanto à responsabilidade daquele
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que ganhar a concorrência, no sentido de implantar a
inspeção da estrada, o que faz parte do compromisso, com
respaldo do sistema financeiro - Condição "sine qua non
para a assinatura desse compromisso. E preciso saber,
também, qual é a lucratividade média durante cada um dos 20
anos da concessão e que ele vai ter prejuízo durante os 4
primeiros anos. Isso vai ter que ser enfrentado no processo
de concorrência e na sua decisão de concorrer. A DERSA, que
hoje administra estrada, será reduzida a uma unidade,
provavelmente, da Secretaria de Transportes. Porém, esse
núcleo que restar continuará tendo a função de planejar
novas estradas, como também a de supervisionar a qualidade
da estrada, a viabilidade da sustentação da tarifa, etc.
Isso é gestão. Se não fosse a DERSA uma organização
capacitada para realizar, futuramente, essa supervisão, o
Estado não teria condição de delegar, e continuaria a
assumir o seu papel de Estado, com mudança de
característica.
Empecilhos à avaliação do desempenho de programas de
governo e de instituições executoras falta de vontade
política dos governantes; desarticulação entre o
planejamento de programas objetivos, com metas
institucionais, e a programação orçamentária; desarticulação
da execução com relação à execução orçamentária. Controlam-
se, apenas, meios, e não se controla o atingir de fins.
Controla-se .o orçamento. Para que, de fato, está sendo
utilizado o recurso é um controle que não está sendo
valorizado. Á política financeira geral do Estado domina a
política da execução orçamentária. Nenhuma ou Pouquíssima
atenção há para viabilizar compromissos de gestão quanto á
execução de objetivos programados: incapacidade do Estado em
avaliar o desempenho gerencial. Muitas vezes, instituições
executoras pertencentes à máquina pública estão mais
capacitadas e interessadas numa avaliação do seu desempenho
pelo Estado do que este em fazer avaliação de desempenho.
Isso não ocorre no âmbito de um Estado da Federação, nem no
nível federal, nem no municipal: ocorre em todos e, também,
nas indicações da experiência internacional, conforme o
transmitido em inúmeros documentos, nos últimos anos, do
Banco Mundial
Precariedade de sistemas de informação para gerenciamento:
não é que informações não existam em instituições públicas.
Elas existem. As vezes, são volumosas; muitas vezes, inúteis
para a finalidade do gerenciamento. De qualquer maneira,
nessa cadeia, que vai de baixo para cima, a falta de vontade
política domina as demais. Não tenho bom sistema de
informações, porque não tenho capacidade para avaliar
desempenho; não tenho capacidade para avaliar desempenho,
porque a política geral do Estado só se preocupa com
execução orçamentária e política de meios. Isso acontece,
porque há uma desarticulação entre execução e planejamento.
E por que o planejamento orçamentário, de objetivos e
programas está desarticulado? Porque, na verdade, há falta
de vontade política para consistência da gestão política. A
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real racionalidade por detrás dessa lógica não é uma
racionalidade do que se fala, é uma de práticas que estão
obsoletas em relação às necessidades da sociedade, às suas
manifestações; está evoluindo, mas, ainda, está muito aquém
das necessidades atuais.
Segundo a experiência internacional, estou falando de
coisas que não ocorrem só no Brasil, há uma causa básica
para o não se fazer avaliação de desempenho. Há
circunstâncias e ambientes em que se faz avaliação de
desempenho; e, quando se faz, com freqüência, ela não chega
a repercutir na sua função de gerenciamento, aperfeiçoamento
e promoção do melhor atendimento do setor público à
sociedade. Por quê?
A experiência internacional diz que a causa básica do
fracasso do uso de instrumentos de avaliação de desempenho
para o exercício de uma administração por objetivos no
Estado ê que não se faz, realmente, com intenção
determinada, uma administração porobjetivos. Em todos os
casos de falha da avaliação, não há conexão entre avaliação,
de um lado, e decisão político-institucional, do outro. E o
aprendizado da organização que é avaliado, ou que se auto-
avalia, não está ocorrendo, apesar de existir a avaliação de
desempenho. E o processo de implantação de compromissos de
gestão de instituições públicas, empresas, autarquias ou
fundações tem evidenciado muito mais as deficiências dos
governos supervisores das instituições do que das próprias
instituições que firmam compromissos de gestão com o Estado.
Para que seja possível o estabelecimento de compromissos de

gestão entre o Estado e uma instituição do Estado, é preciso
um sólido órgão supervisor, bem posicionado
institucionalmente, para auxiliar a preparação desse
compromisso, revendo a sua implementação, e uma eficaz
supervisão do seu cumprimento.
Ao falar em compromisso, estou adiantando um pouco a
questão. Voltarei a falar a que compromissos me refiro. O
que está por detrás da falha das avaliações, quando existem,
é que é preciso uma postura mais determinada, de natureza
política. A questão técnica é pequena, frente à politica, e
resolvivel. Participei da coordenação de contratos de gestão
com 25 empresas do Estado de São Paulo, durante 4 anos.
Considero esse projeto muito bem sucedido, e houve a
participação da Secretaria do Planejamento e de seus
orçamentistas e de secretarias setoriais. Esse foi um
excelente resultado, no contexto do Governo passado. E
viável. O problema não é técnico. Antes de tudo, é político.
E preciso que o Estado deseje fazer uma administração por
objetivos.
Vamos ver em que consiste a administração por objetivos de
que estou falando. Tal administração, no ambiente do Estado,
pressupõe ênfase no controle de objetivos e metas negociadas
entre o Estado e cada instituição a ele subordinada, seja de
execução de obras, seja de ganhos de eficiência, de
qualidade, de extensão do serviço, de satisfação do usuário
do serviço público. Falar disso sem saber a opinião da
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população é estar distante, mas é por ai que se pode
estabelecer, no futuro, uma administração por objetivos que
tenha nexo. Então, tal administração será um deslocamento de
controles de meios, a exemplo do orçamentário, investimento
tarifário, política de recursos humanos, operações
patrimoniais, etc., para o eixo dos controles de objetivos e
metas negociados, tais como nível de produção, preços,
eficiência, investimentos, até mesmo a desestatização,
qualidade de produtos e competitividade, quando houver. Não
significa eliminação dos controles dë meios, significa
mudança de ênfase. E, também, integração entre controles-
fins, controles de metas e objetivos e controles de meios.
Entre os controles de objetivos, falamos não só na extensão
de serviços como também na eficiência das instituições como
objetivos e metas passíveis de acompanhamento de desempenho.
Urna gestão por objetivos dessa natureza atuará corno mola

propulsora de mudança cultural na administração pública, e é
isso que cabe fazer. Se ela não serviu para isso, não serviu
para nada, porque deve ser ela o instrumento de uma mudança
cultural que leve a um comprometimento do mais alto escalão
político do Estado, do Executivo e do Legislativo, até o
corpo de funcionários, qualquer que seja seu posto, cargo ou
função, nível salarial, competência e atribuição, no sentido
de que todos estejam a serviço dos seus propósitos, enquanto
responsáveis, perante a sociedade, pelas funções que ocupam,
enquanto indivíduos, instituições e grupos. A gestão por
objetivos contribuirá para maior consistência nas políticas
públicas, maior transparência, negociação e comprometimento,
com responsabilização de funcionários, empregados, empresas
e instituições.
A desburocratização, para ter eficiência, deve ser

acompanhada de uma certa liberação de controles casuísticos
de meios, de controles burocráticos que não cumprem, hoje, o
seu papel. Pela manhã, tivemos a contribuição do Professor,
no seu relato da experiência do orçamento de seu Estado, .que
não tem controle especifico de detalhes orçamentários. E um
autêntico programa. Não preconizo que seja assim, mas temos
que caminhar, sem dúvida, para uma melhor especificação da
autonomia gerencial na alocação da execução orçamentária
aprovada. Os gerenciamentos de processos de desestatização
serão beneficiados pela transparência que trará uma
administração por objetivos, e a supervisão, pela sociedade,
será amplamente facilitada.
Para que exista uma administração por objetivos, é preciso,

além da vontade política, o resgate do planejamento geral e
setorial, articulado com agentes econômicos e sociais, que
deverão influenciar esse planejamento. Não é um planejamento
de gabinete, como no passado, devendo pautar decisões de
políticas públicas por recomendações que procedam dos
controles gerenciais e que não sejam indiferentes aos
resultados e indicações desses controles. Necessita-se de
indicação competente de diretoria, secretários e executivos,
e estabilidade dessa sua presença; delegação de autonomias,
com cobrança de resultado; escolha de lideranças
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ministeriais, usando critérios, também, de competência
técnica; e, finalmente, capacitação ampla de todas as
equipes envolvidas.
E preciso compromissos de gestão, renovados periodicamente

entre o Estado e as suas instituições. Aqui, são chamados de
contratos de gestão, que é a nomenclatura usada no Brasil,
mas já foram chamados de convênios de desempenho em
experiências do governo federal. São compromissos, não são
contratos no sentido jurídico da palavra. São compromissos
firmados e afinados entre o Governador, o Secretário do
Planejamento, o Secretário da Fazenda, o Secretário setorial
e a instituição executora daquela gama de políticas
públicas.
E um compromisso mútuo, objetivando a consistência na

execução orçamentária de ambas as partes; a implantação de
objetivos, substituindo parcialmente o controle excessivo de
meios; compromissos nítidos de melhoria da eficiência no uso
dos escassos recursos públicos; a eficiência no uso dos
recursos humanos, significando maior comprometimento e
adesão do corpo de funcionários ao seu papel e, portanto,
mais respeito do Estado para com os funcionários, no sentido
de que as coordenações e chefias indicadas politicamente
tenham comprometimento e capacidade para o papel que
desempenham, com uma orientação voltada para os objetivos
institucionais e uma valorização compatível com o esforço
que vier a ser praticado pelos funcionários.
O comprometimento envolve urna mudança cultural relacionada
ao desânimo, à descrença e à paralisia do corpo de
funcionários, atitudes que temos observado em todas as
partes do Pais, com honrosas exceções. As mudanças culturais
são fundamentais para a realização do prõgrama, para que a
qualidade do serviço seja melhorada e para que haja economia
de material de escritório, segundo a concepção daquilo que
se chama qualidade total, que é uma boa indicação de quanto
se pode fazer com osmesmps recursos que se tem hoje,
aproveitando o que há de melhor, com mais comprometimento e
participação daqueles que operam em determinada unidade
institucional.
Gostaria de lembrar que estou falando de compromissos,
porque não há como valorizar avaliação de desempenho, se ela
não tiver o objetivo de promover a função pública, a fim de
que esta seja melhor executada. Se a avaliação de desempenho
não servir para isso, não for útil para isso, ela não cumpre
o seu papel. Quando uma instituição de saúde ou de educação
não sabe qual é a satisfação da sua clientela em relação aos
serviços prestados, porque elas não se preocupam em levantar
informações sobre isso, não se pode falar em avaliação de
desempenho. Que desempenho é esse que não se ocupa com a
satisfação de seus clientes? Aliás, uma boa parte das
instituições não sabem, sequer, o universo de clientela em
potencial que têm. Não sabem nem a presente e nem a
potencial, às vezes.
Portanto, isso demanda uma postura ativa de acordo com uma

sistemática de conexão com clientes e de avaliações técnicas
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indiretas que podem trazer à luz o grau dessa satisfação,
além das aspirações, pois existem pesquisas sobre
aspirações. Serão necessários mecanismos institucionais de
integração dos vários controles de meios, para que conversem
entre si, para que não surjam decisões dicotomizadas. Quando
me refiro aos controles de meios, estou falando de todos
aqueles já citados e que volto a citar novamente: política
patrimonial, política tarifária, política dos desembolsos,
política dos recursos públicos. Quanto a um amplo programa
de capacitação, entendo que de nada adiantará desenvolvê-lo,
se os funcionários não estiverem estimulados para utilizarem
aquilo que aprenderam na sua prática cotidiana.
Estou utilizando essa transparência com o objetivo de
indicar uma das muitas possibilidades de observação desse
fenômeno, que é o sucesso de uma iniciativa de valorização
de compromissos de gestão entre 25 empresas do Estado de São
Paulo e o Governador, que, embora não tenha determinado, por
nenhum decreto, que se fizessem tais compromissos, sentiu
que sua vontade já causou impacto durante os quatro anos de
existência deles, que são renovados a cada ano e conciliados
com a programação orçamentária, embora não com a execução
orçamentária. Estou me referindo a empresas, grande parte
das quais possuíam uma receita suficiente para os
investimentos e, em grande parte, suficiente para o custeio.
A ênfase dos compromissos de gestão não foi dirigida às
metas de investimento, mas à reestruturação, à eficiência, á
qualidade.
Essa experiência foi bem recebida pelas empresas e gerou
maior integração das diretorias entre si e maior presença
dos Presidentes, cujos olhos se voltaram para dentro da
instituição, e não, apenas para fora. Outros resultados dela
foram a criação de núcleos de planejamento estratégico e
gestão, ao lado de cada Presidente e uma integração maior
entre o planejamento interno da instituição e a área
operacional, que viviam divorciados em boa parte dos casos.
Ela gerou, ainda, uma expectativa interna positiva que
mobilizou o corpo de funcionários de grandes organizações em
São Paulo, no sentido de se ter uma gestão mais
participativa e de se cobrar das diretorias consistência nas
suas decisões, frente ao compromisso assinado, que era
internamente divulgado na empresa. Dela resultaram; também,
criticas saudáveis de funcionários à natureza dos objetivos
e metas que constavam nesses compromissos. Em 1992, uma
determinada empresa programou duas metas pouco importantes,
de natureza mais demagógica (uma delas, de grande
dificuldade de execução, e outra, inócua, que não merecia,
de fato, a atenção da diretoria), mas, no ano seguinte,
quando a negociação foi feita, a proposta veio muito melhor,
mais consistente e defensável. Quando indaguei dos
representantes da empresa sobre isso, recebi a informação de
que os funcionários haviam se rebelado contra a diretoria,
dela demandando uma postura mais séria quanto a que
compromissos assumir. Então, passou a não haver mais meta
inócua ou impossível. Há, aqui, um detalhe: esse foi o único
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casa em que minha equipe não conseguiu sustar a decisão, por
influências políticas que acorreram na aprovação daquelas
condições do compromisso.
Tivemos também, em 1993, um momento de renovação de
diretoria, na CEAGESP, em que aconteceu uma reunião muito
interessante na qual o novo Presidente, que assumira em
maio, nos declarou que não iria cumprir quatro das metas
assinadas pelo Presidente anterior, porque eram inviáveis
(falavam em participação do setor privado, e concordamos que
isso era inviável). Então, argumentamos como Presidente que
deveríamos fazer uma revisão do contrato (coisa indesejável,
mas, nesse caso, justificada). Por que não colocar como meta
a desativação de 19 armazéns cronicamente improdutivos, com
um nível de utilização abaixo de 20% e, nos últimos 4 anos,
deficitários? Respondeu-me o Presidente que não poderia
fazê-lo, pois políticos regionais o impediriam. Mas
insistimos: por que não tentar? Se a sua diretoria confirmar
o interesse, faço a proposta à Secretaria do Planejamento,
conversamos com o Secretário, e, se o Governador assumir, no
momento em que vier essa pressão que o senhor diz que
receberá, bastará sugerir que falem com o Governador, porque
a medida consta no compromisso. Foi exatamente o que foi
feito, e, em quatro ou cinco meses, ele desativou todos os
armazéns programados. isso é surpreendente, e eu poderia
citar muitos outros exemplos surpreendentes. Ainda que, no
final das contas, a Fazenda não tenha sido muito
consistente, como costuma acontecer, na liberação de
recursos, na execução de uma politica que realmente
contribuísse para uma gestão por objetivos (o Secretário do
Planejamento teve um papel relevante de sustentação, mas a
Fazenda não caminhou junto), ainda assim; o projeto teve uma
interessante repercussão e, antes de tudo, mostrou seu
potencial. Para mim, ele é uma demonstração de viabilidade
técnica, não de viabilidade política, porque esse teste
ainda não foi feito no Brasil. O único caso em que se
verificou viabilidade política é o da Vale do Rio Doce, com
um contrato que chegou a liberá-la e a permitir melhoria da
lucratividade, de 1991 para 1994, melhoria da produtividade,
melhoria das condições salariais dos funcionários e uma
política de recursos humanos mais livre, mais autônoma, com
consistência no acompanhamento gerencial do contrato e com a
valorização do papel da empresa. Com isso, mostra-se que a
viabilidade política, nesse caso, que é um caso muito
especial, chegou a se verificar.
A comparação entre a experiência de São Paulo e a do
Governo Federal foi objeto de análise em um documento que
vocês receberam neste simpósio e que, posteriormente, os que
tiverem interesse poderão ler. Essa análise é necessária,
para o aproveitamento das idéias positivas que essas
experiências trazem. De qualquer maneira, sinto que, no
Estado de Minas Gerais, vocês estão contando com um trunfo
belissimo, o qual espero seja incrementado e imitado, que é
o interesse do Legislativo por essa temática, coisa que nos
deixa extremamente felizes. Muito obrigada.
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O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência
passa a palavra à Ora Maria Helena Carvalho de Oliveira
Brandão, assessora do Ministério da Saúde, que disporá de
até 20 minutos para fazer sua exposição
Palavras da Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão
Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o
convite para aqui estar, hoje, discutindo as questões que
fazem parte do dia-a-dia do nosso trabalho na organização do
SUS no Brasil.
Não sei exatamente qual é o aspecto do trabalho que estamos
realizando que poderia interessá-los mais, mas escolhi
abordar algumas questões mais relacionadas à metodologia
adotada pelo Ministério da Saúde (mais especificamente pela
Secretaria de Assistência à Saúde) para acompanhar a
implantação do SUS em nível de Brasil. Nessa questão, tenho
trabalhado mais com o aspecto da descentralização do SUS.
Portanto, é nisso que vou centrar minha exposição. No
debate, estarei às ordens para discutir outros temas em que
eu possa contribuir.
Já desde a edição da Constituição, o Ministério da Saúde
tem tentado implementar o SUS, na reorganização geral da
assistência à população. Essa não é uma tarefa fácil, se
considerarmos vários aspectos. O primeiro deles é a
amplitude do sistema de saúde e a variedade da realidade
brasileira. Basta pensarmos nas diferenciações que
encontramos no Sistema, nas Regiões Norte, Sudeste ou Sul.
Além disso, há a questão da escassez do financiamento,
porque, ao mesmo tempo em que a Constituição ampliou o
acesso da população ao Sistema (porque o universalizou,
trazendo para dentro dele 30 milhões de habitantes), ela
reduziu os recursos. E uma mágica muito difícil de se
imaginar, essa de se trazer mais gente para dentro do
Sistema, para ser atendida, ao mesmo tempo que se reduz o
recurso. Então, qualquer avaliação do Sistema único de
Saúde, nesse momento, pressupõe que sejam também avaliadas
outras variáveis que não estejam estritamente contidas na
implementação desse Sistema. A organização do SUS, hoje, é
muito mais que uma questão gerenciaL
Quanto á implementação do SUS, um aspecto que ficou muito
caracterizado, na Constituição de 1988, foi a necessidade, o
Princípio da descentralização. O que isso significava?
Significava que cada nível de governo teria que ser
responsável por uma parte dSse Sistema e, ao mesmo tempo,
teria Que ser absolutamente integrado aos outros, uma vez
que o sistema não funcionaria se não fosse hierarquizado,
regionalizado. E impossível pensar que E mil municípios
brasileiros teriam autonomia no seu serviço com relação à
população atendida.
Portanto, o Sistema de Saúde pressupõe uma rede

hierarquizada de serviço e uma correlação muito importante,
muito significativa, muito bem estruturada entre os gestores
municipais, estaduais e federal. Ele se estrutura na
organização geral dos três níveis de governo. Nesse sentido,
já nessa gestão do Ministério da Saúde, o Ministro
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determinou fosse feito um diagnóstico sobre o momento que
cada Estado brasileiro estava vivendo com o processo de
descentralização. O diagnóstico feito nos mostrou uma
situação muito interessante e muito peculiar.
Podemos dizer que, naquele momento, existiam 27 modelos
diferentes de gestão no Brasil. Cada Estado fez a sua
leitura sobre o que era a implantação do SUS; cada Estado
fez diferente, também, a administração ou a divisão das
responsabilidades entre ele e os municípios. Em alguns
deles, inclusive, a situação se agravou, porque a forma de
divisão das responsabilidades não levava à organização do
Sistema, mas sim à sua desestruturação, porque não havia uma
integração entre os setores existentes.
Assim, tentamos, primeiramente, conceituar as
características de gestão percebidas em nível de Brasil.
Identificamos cinco modelos de gestão. Chamamos 'modelo de
gestão', nesse momento, à forma como o Estado e o município
se organizaram, para dividir as responsabilidades pelo
sistema de saúde. Identificados esses modelos, o Ministério
passou, então, a trabalhar com relatórios comparativos de
todo o Brasil, que devolviam aos Estados o que estava sendo
percebido em relação a eles.
Estou situando essa experiência, porque tão importante

quanto o instrumento que se usa é o que se quer fazer com
ele. Naquele momento, a principal preocupação do Ministério
era estimular a reflexão interna do próprio Estado,
mostrando como nele o Sistema estava sendo organizado e
quais as outras formas de organização que ocorriam no
Brasil.
Gostei muito da fala da Maristela, porque ela traduz o

seguinte: tenho para mim, hoje, depois de 20 anos de serviço
público, depois de muita luta, que a questão da gestão
pública, a história da vontade política, é complicada,
porque a forma com que se decide fazer vai beneficiar a
maioria da população ou vai beneficiar interesses menores.
Acho que a tal decisão política depende muito de quem o
gestor público vai beneficiar. Quando se escolhe uma
estratégia de organização, está-se escolhendo também quais
vão ser os privilegiados naquela forma de gestão. Muitas
vezes, essas escolhas não levam ao privilégio da maioria da
população-
0 Sistema de Saúde sofre e sempre sofreu muitas
interferências de interesses corporativistas e de grupos e
nem sempre se conduziu pelo que mais interessava à população
usuária do Sistema. Muitas vezes, ele se construiu baseado
em interesses menores, e reordenar não é um trabalho fácil.
Cada vez que se tenta reordenar uma política social, fere-se
alguns interesses. Essa é uma luta política. Não basta que
esteja escrito na Constituição; depois, é preciso que, na
implementação, a leitura que se faz seja apropriada, e que a
regulamentação também fortaleça a possibilidade de
organização do sistema.
Estamos vendo, hoje, que o processo de descentralização,

mais especificamente a municipalização da saúde - e estou
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falando aqui da assistência, porque o restante do Ministério
ainda não segue o mesmo ritmo no processo de
descentralização, o que é um complicador interno muito grave
-, demonstrou um potencial organizador muito grande, e, para
isso, estamos acompanhando fundamentalmente três aspectos,
por entender que eles eram mais significativos: o processo
de gestão em si, a relação entre Estado e municípios na
responsabilização sobre a organização do Sistema de Saúde; o
processo de programação, que é o instrumento que o
Ministério usa e que os Estados e municípios usam, também,
para cumprir o seu papel distributivo, ou seja, como é que
os recursos federal, estadual e municipal estão sendo
distribuídos para a população, quais os critérios de
distribuição desses recursos, quais os acordos firmados
entre os gestores na distribuição desses recursos; e o
terceiro item, que temos acompanhado sistematicamente, é o
processo de controle e avaliação, pois, ao mesmo tempo que
se descentraliza, tem-se que recriar o processo de
acompanhamento inteiro Não é possível mais ao Ministério da
Saúde acompanhar o sistema de saúde criado pelo INAMPS.
Ele tinha um sistema centralizado, numa relação

verticalizada com os prestadores de serviços, e não havia a
intermediação de outros gestores nessa relação. Quando o SUS
determina a descentralização, é preciso repensar todo o
processo de acompanhamento e avaliação da política que se
está implementando. Esse, hoje, é um desafio muito grande,
porque estamos trabalhando com autonomia da gestão municipal
em algum nível, autonomia da gestão estadual e autonomia da
gestão federal, num sistema que tem que se organizar e se
integrar. Nem sempre é possível, através de um ato
normativo, resolver essas questões. Muitas das questões da
organização do SUS, hoje, passam por um processo de
negociação permanente em comissões intergestoras de
municípios, Estados e União. Há a comissão tripartite, em
nível da União, e a comissão bipartite, em nível dos
Estados. Essas comissões têm criado um sistema de
acompanhamento muito interessante em nível do SUS.
E claro que essa minha fala diz respeito ao processo de
implantação do SUS. Nós não estamos falando ainda sobre os
resultados. Não estamos falando sobre o que aconteceu com a
saúde da população. Comparo esse momento agora - não sei se
é porque já mudei muito na minha vida - com aquele Que
vivemos quando mudamos de um apartamento menor para um
apartamento maior, de quatro quartos. E aquela hora em que o
caminhão vem, tiramos tudo daquele apartamento pequeno, dos
maleiros, tiramos aquelas caixas de debaixo da cama, enfim,
aquela confusão que escondemos e colocamos dentro de um
caminhão. Na hora em que o caminhão traz tudo para o
apartamento grande, ele despeja - e o caminhão tem um poder
grande de fazer isso - as coisas da cozinha na sala, as da
sala no banheiro, etc. O caminhão vai embora, fecha as
portas e você sobrou com aquilo que não reconhece de tão
desorganizado que está. Na hora em que o caminhão vai
embora, você tem que parar e pensar: do que eu trouxe do
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apartamentinho, o que vou aproveitar nesse apartamento
grande? O que, desse entulho, tenho que jogar fora, porque
não me serve? O SUS está fazendo esse movimento, quer dizer,
o que eu trouxe da mudança do INAMPS, das normas, das regras
de acompanhamento, dos sistemas de avaliação, enfim, o que
eu trouxe que não serve a um sistema descentralizado e que
tenho que jogar fora? Isso porque, se eu pegar os mesmos
instrumentos de avaliação usados por um sistema centralizado
e usar num sistema que está sendo gerido simultaneamente por
três esferas de governo, provavelmente irei cometer muitos
enganos graves. Então, o momento que estamos vivendo na
organização do sistema é um momento difícil, de se medirem
os resultados concretos para a população. Muitas coisas, que
o INAMPS tinha muito organizadas e muito estruturadas, se
desestruturaram. Não há como se fazer uma mudança tão
radical, como esta que se está fazendo na política de
implantação do SUS no Brasil, sem que haja momentaneamente
uma desorganização ou uma aparente desorganização. Muitas
vezes as pessoas dizem que a municipalização trouxe uma
bagunça. Ai eu digo: não, a municipalização explicitou a
bagunça que havia, porque, ao descentralizar,
descaracterizaram-se os processos de negociação
centralizados, trouxe-se à tona a desorganização dos
vínculos públicos do funcionalismo e explicitou-se a
competitividade que o SUS tem em relação ao prestador
público e ao prestador privado contratado. Como o próprio
sistema cria uma competição interna entre o prestador
público e o prestador privado? Ao municipalizar, ao
reordenar isso e ao fazer a mudança do apartamento pequeno
para o apartamento grande, todas essas caixas que estavam
guardadas nos arquivos foram tiradas e estão expostas nos
Conselhos Municipais e nas comissões bipartites, e isso está
gerando uma inquietação muito grande no Sistema de Saúde.
Fico pensando qual é o aspecto mais especifico, de que

poderíamos falar, do momento que o Ministério está vivendo,
da avaliação do que está acontecendo. O que o Ministério
está fazendo, e que acho muito interessante, é criar
condições para que cada comissão bipartite, criada pela
Secretaria da Saúde e pelo Conselho de Secretários
Municipais da Saúde, possa refletir sobre o processo de
organização do SUS. O instrumento que está sendo usado são
os relatórios que temos feito sistematicamente. Fizemos três
no ano passado, e vou deixá-los com a comissão organizadora,
porque, se alguém tiver interesse, podem ser reproduzidos.
Já estão também nas bibliotecas. São relatórios que comparam
os dados existentes. Os senhores podem perguntar por que só
esses dados. Porque, foram os possíveis, os disponíveis. Ao
serem comparados e devolvidos aos Estados, geram uma
discussão interna muito interessante e rica. Com  se trata
de uma comparação, permite chegar à melhor avaliação. Esses
relatórios têm sido o substrato mais significativo da
discussão que o Ministério está realizando neste momento.
E claro que poderia ter vindo aqui para falar mais sobre 05
indicadores formais da saúde- Existem milhares. Aliás, acho



374

que nenhuma área social tem tantos indicadores como a da
saúde: mortalidade, ttrbidade, prevalência, enfim, milhares
de indicadores, que mostram o nível de saúde da população.
Mas, neste momento, acho que a coisa mais significativa é
implementar a política definida pela Constituição. E nisso
que o Ministério está se empenhando: a implementação e a
organização de um Sistema único de Saúde no Brasil,
considerando as diferenças regionais.
Uma última coisa acho importante colocar. A partir do ano

passado, fiquei numa situação muito privilegiada do ponto de
vista técnico, porque vivenciei muito intensamente, em Minas
Gerais, o processo de descentralização. Trabalhei na
Secretaria da Saúde, muito intensamente, no. processo de
descentralização e pude, agora, comparar o que ocorreu e
está ocorrendo em Minas Gerais com o que ocorre no resto do
Brasil. Acho muito interessantes as escolhas que Minas fez,
ou seja, os acertos e erros cometidos, muitos deles
intuitivamente, porque nem a Secretaria nem a lei orgânica
dizem como fazer a descentralização. Dizem que é preciso
fazê-la, mas não dizem corno está sendo criada em cada espaço
político. Acho muito interessante que o processo de
descentralização de Minas Gerais possa ser aprofundado em
fóruns privilegiadoscomo este. Acho muito interessante o
que Minas Gerais está vivenciando. Como estamos dentro desse
processo, envolvidos nele, nem sempre conseguimos perceber a
dimensão da mudança representada pela implantação do SUS no
Brasil, isto é, o que é que muda efetivamente, uma vez que o
Sistema ainda não conseguiu mudar. A população ainda não
percebeu esse esforço. A mudança tem sido mostrada em alguns
municípios, mas não tem mostrado a cara a toda a população.
Assim, acho importante que, em algum momento, possamos
refletir sobre o processo de descentralização mais
localizado, ou seja, sobre o modelo escolhido por Minas
Gerais e sobre quais as opções dessa escolha. Minas fez uma
escolha, a Bahia está fazendo uma, o Ceará fez uma escolha
diferente da de Minas Gerais, o Paraná fez uma parecida.
Então, é importante refletir sobre como nosso Estado decidiu
organizar seu Sistema de Saúde, sobre como esse Sistema se
está organizando, no que ele é diferente das formas de
organização dos outros Estados e no que é similar. Acho Que
esse é um tema interessante.
Infelizmente, tive de fazer uma opção, dado o tempo que

teria aqui. Assim, optei por uma fala mais genérica. Entendi
que seria mais interessante situar, mais genericamente,
aquilo que tenho feito. Mas é muito importante que possamos
refletir sobre a situação de Minas Gerais, nesse processo de
descentralização, em comparação com os outros Estados do
Brasil. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Renato Naegele
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Presidente e

os demais componentes da Mesa e agradecer o convite para
participar deste evento, que, nós, da Secretaria do
Planejamento e Avaliação, consideramos de alta relevância
por várias razões, das quais gostaríamos de destacar duas. A
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primeira é a parceria entre o Executivo e o Legislativo na
execução de um evento desse porte. Isso é digno de aplauso e
merece ser copiado tanto na esfera federal como nos demais
Estados. A segunda é a própria importância do tema.
o tema planejamento, orçamento, acompanhamento, avaliação e

controle tem uma relevância extremamente grande e por si sã
já explica a magnitude desse evento.
Na realidade, estamos tratando aqui daquilo que mais
interessa á sociedade, e não, a cada Poder individualmente,
que é a definição das prioridades e a sua implementação pelo
processo orçamentário, com o conseqüente controle de
acompanhamento e avaliação.
Procurarei fazer um rápido intróito sobre os pressupostos

da Secretaria de Planejamento e Avaliação - SPA -, no que se
refere à questão acompanhamento e avaliação. Em seguida,
farei uma rápida apresentação, em função do tempo, sobre um
dos instrumentos que estão sendo desenvolvidos e implantados
no âmbito federal nos sistemas de planejamento, orçamento e
controle.
O que constatamos, há um ano e meio atrás, quando iniciamos

a gestão na SPA, o Secretário e eu, na qualidade de diretor
do Departamento de Acompanhamento e Avaliação, foi uma
carência enorme de instrumentos gerenciais, instrumentos de
informação. A questão da precariedade das informações, que
subsidiam o processo decisório, foi abordada há pouco pela
Maristela.
Na realidade, o que temos são alguns instrumentos
operacionais, como o SIDOR e o SIAF, que tratam de
implementar rotinas em meio informatizado - no caso do
SIDOR, de programação e execução do orçamento, e no caso do
SIAF, de administração financeira ou execução financeira do
orçamento. Mas, para efeito das decisões, ele não contribui
efetivamente para subsidiá-las. Há uma certa dificuldade,
tendo em vista a natureza do sistema. São ótimos sistemas do
ponto de vista de execução, ou seja, de rotinas de
operacionalização das tarefas ligadas ao orçamento.
Por outro lado, temos um modelo de desenvolvimento proposto
para o Pais, caracterizado pela escassez de recursos. O
Estado está deixando de realizar uma série de atividades, em
função, em parte, da escassez de recursos, de modo que possa
direcionar esses parcos recursos para as funções relevantes
de Estado.
Quando se trata de escassos recursos, imediatamente nos
chama a atenção a questão da racionalidade da qualidade da
aplicação desses recursos. Então, esse é um dos pressupostos
do nosso trabalho de acompanhamento e avaliação.
Considerando a escassez de recursos, é preciso ter
instrumentos gerenciais que nos permitam melhorar o processo
de alocação de recursos.
No que diz respeito à receita, estima-se que estamos hoje
coletando cerca de 30% do P18. Então, não há como se
imaginar a ampliação da receita pela via do aumento de
impostos. Podemos trabalhar na reforma tributária, aumentar
a base, pois, em termos de percentual do P18, a carga já é
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elevadíssima. Precisamos trabalhar na parte do gasto, ou
seja, gastar melhor.
Um outro pressuposto na área de acompanhamento e avaliação

é o da parceria. Algumas experiências meritórias, no
passado, de criar instrumentos de acompanhamento e avaliação
esbarraram nessa questão da parceria. Havia uma tendência de
se centralizarem as informações no órgão central do sistema
de planejamento e orçamento, no caso, o Ministério do
Planejamento, não criando nenhum beneficio para os demais
participantes do Sistema. As unidades setoriais simplesmente
coligiam os dados e os remetiam para uso do órgão central.
Então, a questão da parceria é um outro pressuposto
fundamental
Qualquer instrumento em desenvolvimento na Secretaria de
Planejamento e Avaliação tem como principio ser útil para
todos os participantes do Sistema, tanto do órgão central de
planejamento ou de orçamento, como para as unidades
setoriais, os Ministérios e demais unidades. Essa parceria
se estende além do planejamento e orçamento.
Esse primeiro instrumento, que está sendo implantado a

partir deste mês, estará disponível também para a Secretaria
Federal de Controle e suas respectivas unidades setoriais,
as SISETs (?). De modo que os sistemas de planejamento,
orçamento e controle estarão todos envolvidos num mesmo
instrumento de gerenciamento, de informações, ou seja,
estarão providos de informações sobre a carteira de projetos
do Governo, de modo a auxiliar no processo de planejamento,
de orçamento e de controle.
Consideramos de extrema importância o estreitamento do
vinculo entre planejamento e orçamento. Até algum tempo
atrás, o planejamento e o orçamento, ainda que no mesmo
Ministério, trabalhavam de forma independente, isolada, sem
uma agregação indispensável. Como assegurar que o orçamento
está compatível, consistente, com o planejamento se são
etapas desempenhadas isoladamente? Então, estamos quebrando
essa barreira no âmbito do Ministério do Planejamento e,
através desse instrumento, estamos também quebrando nas
unidades setoriais, ou seja, estamos criando um elo, um
vinculo entre os entes no âmbito do Poder Executivo. Estamos
criando vínculo entre os entes participantes desse processo
de planejamento e orçamento.
Antes de apresentar sinteticamente um desses instrumentos,
gostaria de mencionar os instrumentos que estão sendo
desenvolvidos na SPA, dentro dessa ótica de subsidiar as
decisões e envolver todos os participantes, ou seja, um
instrumento que traga benefícios para todos os Participantes
do Sistema.
Então, o primeiro é o Banco de Projetos de Investimentos, e

o segundo é o Banco de Custos, de modo que possamos ter,
como referência, qual é o custo unitário das principais
ações de Governo.
Desenvolvemos uma metodologia especifica para a elaboração
desse Banco de Custos. Estamos iniciando, com os setores
educação e transportes, como pilotos. Uma vez vencida essa
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etapa, o estenderíamos aos demais setores da administração
pública.
Um terceiro instrumento é o acompanhamento do Plano

Plurianual, que foi aprovado recentemente. No corpo da lei,
há um artigo que estabelece a obrigatoriedade de o Executivo
encaminhar anualmente um relatório de avaliação do plano no
exercício anterior.
Então, até 30 de abril de cada ano, é necessário enviar-se
ao Congresso um relatório de avaliação do plano, no
exercício anterior. Por último, um acompanhamento gerencial
macro sobre os gastos do Governo: onde o Governo está
gastando e em que está gastando. Isso em nível gerencial,
porque as informações existem - não estamos criando nada
novo -, mas existem em nível contábil, ou no nível do
balanço da União. E essas informações não chegam aos
decisores no nível gerencial, para que redimensionem os
gastos. Essa é uma preocupação da SPA; instrumentos
gerenciais que possam ser úteis para os agentes de decisão.
Quanto ao banco de Projetos de Investimentos, precisamos
saber o que ele é. O Banco de Projetos de Investimentos é um
instrumento de consulta, ou seja, ele não substitui nenhum
outro sistema de rotina de operacionalização do processo
orçamentário. Ele é uma biblioteca de projetos. Cadastramos
os projetos do orçamento fiscal de 1995 e da proposta
orçamentária de 1996 como instrumentos de consulta. Ele é um
passo inicial, ou seja, não é um instrumento completo, para
que haja possibilidade de os órgãos participantes do sistema
de planejamento, orçamento e controle terem uma visão mais
ampla sobre o gasto. O orçamento nos dá uma visão do
exercicio. Tenho "x milhões para o subprojeto y", mas não
sabemos como está o subprojeto Uyfl. quando começou, quando
terminou e qual a visão daquele projeto no conjunto dos
exercícios.
Então, o Banco de Projetos tem esse propósito: ampliar o
horizonte de visualização do gasto, de modo que, para cada
gasto, haja condições de se examinar o projeto como um todo:
saber se ele já começou, se está terminando, o que foi
realizado, e assim por diante.
A natureza da base de dados, numa primeira eta pa, são os
projetos do orçamento fiscal dos órgãos dos três Poderes:
Executivo, Legislativo e Judiciário, envolvendo órgãos e
unidades. Temos cerca de 120 unidades que cadastraram
projetos no DPI.
Com relação aos objetivos, um, como já mencionei, é ode

oferecer subsídios para orientar as decisões sobre alocação
de recursos, ou seja, oferecer informações que permitam
melhoraras decisões, sejam elas de contingenciamento, de
crédito adicional, de elaboração da proposta orçamentária ou
da própria execução do orçamento durante o exercício. O
outro é o de sistematizar o acompanhamento gerencial dos
projetos, ou seja, haver um instrumento tanto no órgão
central, como nos demais ministérios participantes, que
permita termos fotografias periódicas da carteira de
projetos, para que saibamos como está a situação de cada um.



378

Quanto aos beneficios, o primeiro é o de estreitar o
vinculo entre planejamento, orçamento, Controle e execução,
ou seja, aproximar esses entes e beneficiar a execução dos
projetos. 0 segundo beneficio é o de dotar todos os
participantes do sistema. O sistema não é exclusivo do órgão
central, que o desenvolveu. Ele é disponibilizado a cada um
dos órgãos setoriais como contrapartida à coleta dos dados.
O último é o de estabelecer um fluxo permanente de
informações com os órgãos setoriais, ou seja, temos uma
relação intensa - a Secretaria de Estado do Planejamento
deve ter uma experiência semelhante - com esses órgãos
durante a elaboração do plano. Como manter essa relação
permanente com os órgãos setoriais? O acompanhamento e a
avaliação são um canal de articulação entre o órgão de
planejamento central e demais unidades.
Com tenho pouco tempo, mostrarei rapidamente algumas
facilidades do instrumento, para Conhecimento dos
participantes do Fórum, mesmo porque não daria para explicar
muito detalhadamente as opções e o "soft". Darei uma idéia
rápida de corno funciona o Banco de Projetos de
Investimentos.
Com essa luminosidade, perde-se muito do que seria uma
apresentação do Banco de Projetos, mas tentarei, mesmo
assim, mostrar alguns pontos. Ele, basicamente, permite
olhar a carteira de projetos. Temos 1.493 projetos hoje
cadastrados no BPI e podemos examinar como foram
distribuídos, ou seja, podemos agrupar essa carteira de
projetos de várias formas. No caso, os projetos estão
agrupados por órgão, e o sistema mostra a quantidade de
projetos do órgão e um resumo financeiro dele, ao mesmo
tempo que indica quais são os projetos desse órgão.
Existem várias formas de se olhar o conjunto de projetos.

Eles podem ser distribuídos por órgão, por unidade do órgão,
por setor, por Estado e por região, ou seja, se quisermos
saber quantos projetos federais há no Estado de Minas
Gerais, o sistema informa os iniciados ou não por execução
financeira. Temos um conjunto de formas, para olhar a
carteira do projeto. Da mesma forma, podemos selecionar
qualquer subconjunto de projeto, ou seja, qualquer
combinação desses critérios. Por exemplo, se é necessário
saber quantos projetos do Ministério de Meio Ambiente
existem, na área de recursos hidricos no Ceará, que têm
execução superior a 60%, o sistema, automaticamente, informa
quais são os projetos e qual é a situação de cada um deles.
O sistema, como mencionei, procura ser gerencial. Ele
aponta Câmara dos Deputados e o seu resumo, e, na parte de
baixo, diz quais são os dois projetos da Câmara dos
Deputados. Se marcarmos um outro órgão, a Justiça Federal,
por exemplo, os 39 projetos serão discriminados.
Podemos fazer isso por região. Ele dá a distribuição dos
projetos, segundo as regiões geográficas. Há 157 projetos
que abrangem 27 Estados, dos quais 60 são multirregionais,
ou seja, envolvem mais de uma região. Se quisermos
informações sobre os 206 da região Sudeste, ele
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automaticamente nos informa e pode também transformar essas
informações em gráficos.
O sistema apresenta um gráfico dos projetos por região
geográfica. Há vários estilos de gráficos: por Estado, por
execução financeira, etc.
Existem 1.493 projetos nos quais podemos trabalhar com
qualquer subconjunto. O Ministério e todos os órgãos
setoriais, a Secretaria de Orçamento e a Secretaria Federal
de Controle têm esse instrumento à disposição, e podemos
selecionar um determinado órgão.
Se selecionarmos o Ministério dos Transportes, o ststema
filtra os 271 projetos desse Ministério. Se quisermos saber
quais são os projetos desse Ministério na região Sudeste,
ele nos informa que são 63 projetos, dos quais 31 foram
iniciados e 22 têm o término previsto para dezembro de 1998.
Automaticamente, na parte inferior, ele diz quais são os
projetos que atendem esse critério. Podemos fazer as duas
coisas: estabelecemos um subconjunto de projetos, 22, e
podemos agrupá-los, segundo qualquer um desses critérios.
Podemos agrupá-los também por região ou por Estado. Há um
projeto multiestadual que se refere á Rodovia Fernão Dias,
quatro projetos no Espírito Santo, três em Minas Gerais,
nove no Rio de Janeiro e cinco em São Paulo.
Na parte central, ele dá o resumo do agrupamento, ou seja,
qual o valor dos quatro projetos no Espirito Santo, quanto
há a realizar, quanto foi realizado, quanto foi previsto e
realizado em 1995, quanto foi realizado até dezembro de 1994
e previsto para 1996, e assim por diante. Na parte inferior,
dá o resumo do projeto, quanto já foi executado financeira e
fisicamente, bem como as demais informações, podendo ter
essas opções de gráfico, de relatório, do agrupamento ou de
outros projetos selecionados. A qualquer momento, é possível
acessar as informações especificas do projeto, ou seja, você
poderá definir o conjunto de projetos que atendem aos
critérios estabelecidos e obterá uma informação gerencial
sobre ele, o órgão, a unidade, o número, o nome, a
inscrição, o beneficio, o executor, etc. Temos as etapas e
as fontes desse projeto. Então, estão, no Banco
Interamericano, Minas Gerais, São Paulo, o Tesouro e o
resumo financeiro de cada fonte e a sua localização- Aqui,
estão as informações do orçamento relacionadas a esse
projeto, ou seja, quais são os códigos orçamentários que
agregam recursos ao Projeto Rodovia Fernão Dias e assim por
diante.
Além disso, estabelecemos o item 'comentários", opção que
cada usuário tem para agregar informações sobre o projeto
diariamente, ou seja, ao sair uma noticia de jornal ou um
relatório da auditoria, ele poderá incluir um comentário
vinculado ao projeto. Ao gravar esse çomentário, ficam
anotados a data, a hora e o autor. E um instrumento
gerencial que está sendo implantado, até mesmo vários
Ministérios já dispõem dele. A Secretaria de Orçamento e a
Secretaria de Controle irão receber esse "software" em toda
base do projeto na próxima semana. Isso é acertado na
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segunda e na terça-feira pelos Secretários de Orçamento e de
Controle, de modo que o sistema de planejamento, de
orçamento, de controle, bem como o órgão central e as
unidades setoriais, passam a dispor de um instrumento
gerencial que permite analisar a carteira de projetos de
cada órgão e acompanhar cada projeto especificamente. Temos
ai a posição de abril de 1995. Estamos atualizando-a até o
dia 5 de junho e, em seguida, iremos elaborar a posição de
1996. Esse instrumento vai servir de base para que a
Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Orçamento
examinem a carteira de cada Ministério para a elaboração do
orçamento. Dessa forma, o orçamento de 1997 já não vai ficar
restrito apenas ao limite orçamentário, ou seja, ao valor do
cheque que o Ministério do Planejamento oferece a cada
Ministério setorial. Na realidade, vamos dar um passo
adicional, que é justamente discutir qual a distribuição dos
recursos de cada Ministério, ou seja, onde ele está alocando
os recursos, como é a sua carteira de projetos e se isso é
compatível e coerente com o Plano Plurianual, de forma a
amarrar o planejamento com o orçamento. E uma pena que eu
não possa fazer uma exposição mais clara sobre esse
instrumento que está sendo implantado na administração
federal, mas coloco-me à disposição dos senhores, seja em
Brasília ou, eventualmente, aqui em Selo Horizonte, para
entrar em maiores detalhes sobre ele.

Palavras do Sr. Luiz Carlos de Meio
Exmo. Presidente da Mesa, demais autoridades, senhoras e
senhores, ontem, ao final do expediente, fui surpreendido
com a noticia da impossibilidade do comparecimento do nosso
Secretário Federal de Controle a este importante Fórum
Técnico, por motivo de reunião inadiável com o Ministro da
Administração Federal e da Reforma do Estado.
Recebi a difícil missão de representá-lo e, de inicio,
preocupei-me, pois o assunto a ser tratado ainda não é do
nosso dia-a-dia de trabalho aqui, em Minas Gerais, em nível
de delegacia federal de controle. A nossa experiência não
oferece condições necessárias para apresentarmos uma boa
exposição sobre o tema. Desde já, apresento as nossas
desculpas.
Sobre o assunto, gostaria de dizer que, nas reuniões dos
Delegados de cada Estado junto à Secretaria Federal de
Controle, em abril de 1995, falou-se a respeito dos
indicadores e do desempenho da avaliação de programas
governamentais. O Secretário falou da importância de se
acompanharem os programas da Secretaria Federal, órgão
vinculado ao Ministério da Fazenda, e das suas unidades
seccionais em cada ministério - em cada ministério uma
secretaria e em cada Estado uma delegacia federal de
controle - e de se desempenhar essa função, que é a
avaliação de gestão, a fiscalização dos programas que até
então não tinham acompanhamento das obras em cada Estado. Na
oportunidade, disse ainda que, para avaliarmos a gestão de
cada administrador, teríamos de criar um sistema dentro da
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própria Secretaria para acompanhar o trabalho das
delegacias.
Ontem, quando recebi a incumbência de participar deste
Fórum, pensei em trazer a minha simples experiência de
trabalho, que, imagino, pode trazer alguma ajuda. Não pude
comparecer á abertura, mas sinto a grandeza deste evento e a
importância que nós, os administradores, e esta Casa estamos
dando ao orçamento.
Com relação ao nosso desempenho nas delegacias, foi criada
uma sistemática de trabalho na qual, a cada final de
trimestre, nós estabelecemos as metas. O ponto mais
importante é o estabelecimento de metas para podermos
avaliar o desempenho. No caso das delegacias, por exemplo,
temos a seguinte atribuição: consolidar os balanços anuais
de cada município. Qual a unidade de medida desse
desempenho? O esforço percentual. Não podíamos fazê-lo por
número de municípios, porque ele não é o mesmo para todos os
Estados. Por exemplo: nossa meta para as delegacias federais
é consolidar 100% dos balanços até junho.
Com relação á análise de processos das unidades de

administração de pagamentos, licitações e outros processos,
colocamos um índice, uma unidade de medida, para avaliarmos
os resultados.
No caso das auditorias, a unidade de medida seria
homens/horas trabalhadas em cada auditoria. A fiscalização é
um trabalho importante, e dele participo desde o ano
passado. A Secretaria passa a cada trimestre uma relação de
programas a serem acompanhados. Como se definem esses
programas? O Ministério define o programa que vai ser
acompanhado. E um sistema que ainda está sendo implantado,
mas que estamos exercitando desde o ano passado, como já
citou o nosso colega Renato. O fato é que recebemos os
pedidos de licitações e vamos "in loco" verificar a execução
física de determinado projeto, sua eficiência e efetividade
e, ainda, se os objetivos foram cumpridos. Esse é o trabalho
que temos feito.
Ao encerrar o semestre, jogamos toda a execução do nosso
trabalho no sistema. A programação, depois de aprovada pelo
Secretário, é jogada dentro do sistema; informamos a
execução, e a Secretaria tem condições de averiguar se o
controle está funcionando. Esse é um ponto positivo. Nós
avaliamos o outro, mas também estamos sendo avaliados. Um
ponto importante é que essa avaliação despertou em cada
servidor o interesse pelo desempenho. Com  isso, a nossa
função de auditoria vai mudando, quando muitas vezes vamos
mais pelo lado da legalidade e nos esquecemos da eficiência,
da eficácia, da efetividade. Esse foi um ponto positivo, e
já temos acompanhado esse desempenho dentro da própria
Secretaria Federal de Controle. Ao final de cada semestre,
temos o resultado global do próprio controle interno. E
possível saber se um determinado programa teve todos os seus
recursos aplicados. Foi um ganho importante até mesmo para
sensibilizar cada colega de trabalho e para entrarmos numa
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moderna forma de administrar o desempenho das avaliações e
dos programas.
Com relação ao acompanhamento de programas, vou ler um
documento que preparamos. (- Lê:)

'Acompanhamento de Programas
Trata-se de um conjunto de procedimentos que visa
acompanhar a execução das diversas progr.amações
governamentais, à medida que elas vão se desenvolvendo, com
o objetivo de detectar desvios, impropriedades e outras
anomalias, de modo a permitir a tomada oportuna das decisões
e das providências corretivas pertinentes.
Em essência, portanto, os produtos do acompanhamento, que

são gerados concomitantemente ao andamento das programações,
apresentam caráter nitidamente gerencial e, como tal, têm
papel relevante a desempenhar na consecução dos objetivos
col imados.
Em linhas gerais, a metodologia atualmente praticada se
baseia na classificação das diversas programações de cada
ministério, consideradas no nível dos subprogramas, em três
grupos - A, 8 e O -, segundo determinados padrões de
relevância; e na definição de estratégias e ações de
controle próprias, que melhor se adeqüem a itens específicas
(projetos e/ou atividades) de cada subprograma considerado.
Essa classificação, ao definir uma hierarquia entre as
diversas programações, permite uma utilização mais racional
dos recursos, bastante limitados, com que conta o controle.
As mencionadas estratégias e as respectivas ações de

controle, para que sejam consistentes e logrem os resultados
almejados, dependem de um conhecimento minucioso e
aprofundado de cada uma das atividades que serão
desenvolvidas, em termos de objetivos, metas, etapas, fluxos
de execução, custos, cronograma, responsáveis e, por vezes,
alguns outros itens específicos. Na busca desses elementos,
o controle vem desenvolvendo um amplo esforço com o objetivo
de aproximar-se dos gestores, de modo a informar-se sobre
eles, suas programações e suas atividades. Este esforço tem
sido, na maioria das vezes, bastante encorajador. De um
lado, tarefa nada trivial, permite reduzir em elementos
melhor definidos e de mais fácil percepção, portanto,
"acompanháveis", o conteúdo do orçamento-programa. De outro,
ao aproximar as pessoas, contribui para aparar antigas
arestas e fixar uma imagem mais amena do próprio controle, o
que, na prática, tem facilitado significativamente o
desenvolvimento dos trabalhos.
Uma vez definidas a estratégia e suas operações de

controle, referentes a um item determinado, dá-se inicio ao
conjunto sistemático de atividades que compõem o
acompanhamento. Essas atividades compreendem ações de
diversas naturezas e em diferentes locais, podem envolver
variados agentes, inclusive colaboradores externos ao
controle, e são passíveis de desenvolvimento ao longo de
toda a trajetória do item acompanhado. As CISETs, que
respondem pela execução dos trabalhos de controle,
funcionando como unidades centralizadoras no âmbito dos



respectivos ministérios, executam diretamente diversas
atividades e contam com uma estrutura descentralizada,
composta pelas delegacias federais de controle, para
proceder verificações "in loco" ou desenvolver outras ações
que se mostrem necessárias ao longo de todo o território
nacional. Sempre que necessário, as CISETs e DFCs têm
procurado se valer da mobilização de especialistas,
geralmente localizados dentro desse imenso repositório de
competências que é a máquina pública, para garantir a
confiabilidade de suas operações e juízos.
Mês a mês, vão sendo acrescentados novos itens -
subprogramas ou projetos-atividades - ao acompanhamento, com
o que se vai !! adensando" progressivamente o percentual de
cobertura alcançado e, deste modo, obtendo-se informações de
maior significância
Até esta data, já foram incluídos no processo sistemático
de acompanhamento subprogramas (Anexo 1) que movimentam
recursos da ordem de R$24.300.000000,00, os quais
representam 225,85% do valor líquido total dos orçamentos
fiscal e da seguridade. Adicionalmente, em um dos
ministérios, o Ministério das Comunicações, a CISET já
iniciou trabalhos de acompanhamento, em caráter
experimental, sobre uma das programações contempladas pelo
orçamento de investimento. Só esta programação, o
subprograma telefonia, movimenta recursos no valor de
R$5.500.000.000,00.
A cobertura interna, apresentada no Anexo II, foi obtida em
cada subprograma acompanhado, ou seja, de acordo com os
desdobramentos de cada um em termos dos projetos-atividades,
para os quais se procedeu aos levantamentos detalhados e se
delinearam estratégias, já em fase de implementação. Esses
trabalhos de desdobramento se ressentiram, na fase inicial
do exercício, de percalços associados à tramitação da
proposta orçamentária A partir do momento em que se dispõe,
com clareza, sobre a lei de meios, deve registrar-se,
naturalmente, um crescimento significativo na evolução
destes, já que os responsáveis por cada programação,
conhecedores de seus limites orçamentários, passam a fixar
com maior precisão as metas e processos de execução."
Sobre esse trabalho de fiscalização, já atingimos, no
Norte. 10%, no Nordeste, 44%, no Sudeste. 20%, no Sul, 16%,
e, no Centro-Oeste, 10% Estamos sentindo falta de um
programa de acompanhamento, pois isso está sendo feito na
forma de um exercício, pois até então os programas não eram
acompanhados. E tem havido bons resultados. Fizemos o
trabalho da merenda escolar em todo o Brasil. Verificamos
que não houve falhas que comprometessem a aplicação dos
recursos. Penso que houve somente uma falta de instrução no
momento da liberação dos recursos. Esse acompanhamento
talvez tenha levado cada Ministro a uma mudança no momento
da liberação. Há, nesses momentos, falta de orientação aos
gestores, a um determinado Prefeito, etc. Esse trabalho de
acompanhamento tem que ser aprimorado, partindo do
orçamento. Não adianta ter um orçamento recheado, se não
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existe índice para medir a efetividade dos projetos. Na
minha opinião, a administração pública federal, estadual e
mesmo municipal, apesar das dificuldades dos municípios,
está melhorando muito no que diz respeito à prestação de
serviço ao contribuinte, haja vista este encontro para
discutir o orçamento, que demonstra a importância que se dá
a ele.
Confesso que não estou preparado para falar hoje aqui. Na
verdade, fui avisado de última hora, mas, seja como for,
acho que todos temos contribuições a dar, e eu não poderia
deixar de registrar minha experiência.
A Sra. Presidente (Deputada Elbe Brandão) - A Presidência
agradece ao Sr. Luis Carlos de Melo e, neste momento, passa
a palavra à Sra. Maria Alba de Souza, Diretora de Avaliação
de Ensino da Secretaria de Educação do Estado de Minas
Gerais, quinta expositora da tarde de hoje, que disporá de
20 minutos para fazer sua explanação.

Palavras da Sra. Maria Alba de Souza
Boa tarde a todos. E uma honra para a Secretaria da
Educação poder apresentar ao público o seu Programa de
Avaliação da Escola Pública, que vem sendo desenvolvido há
algum tempo.
Nós o iniciamos em 1991 e prevemos para 1998 estar com uma
programação financeira definida. Não queremos dizer, com
isso, que ele seja um programa fadado a ter um final nessa
data. Não é isso. A sua filosofia está fundada na
reafirmação das escolas de Minas, na importância que se dá a
uma avaliação, na importância de se ter indicadores para
caminhar. Sendo assim, esperamos que as escolas, ao
estudarem essa filosofia, possam fazer suas avaliações.
Trata-se de um programa pioneiro, que quer garantir,
principalmente, a permanência do aluno na escola, porque o
que vemos, em termos médios, é o alto índice tanto de
repetência quanto de evasão. Nosso trabalho tem também, como
meta, diminuir esse índice.
Minas Gerais é um Estado muito grande. A Secretaria tem

quase 3 milhões de alunos e muitos servidores. Para
trabalharmos numa imensidão dessa, temos de ter um
planejamento bem definido.
O programa começou em 1991, durante outra administração.
Nessa época, fizemos a determinação de algumas prioridades
na educação, entre elas, a autonomia da escola, o
fortalecimento da direção da escola, a capacitação á
carreira, a avaliação do ensino e a integração com os
municípios. Essas prioridades foram traçadas em 1991 e estão
tendo continuidade na atual administração. Isso faz com que
possamos trabalhar melhor dentro de cada programa.
Todas as prioridades têm o mesmo peso. Na verdade, trata-se
de um circulo de prioridades, sendo que a avaliação de
ensino é a que vai servir de suporte para as demais. Eia vai
dar um prognóstico, um resultado sobre como estão as escolas
de Minas, para que todo o sistema - não só das escolas mas
dos órgãos regionais e da Secretaria como um todo - possa
trabalhar de uma forma mais científica. Está na hora de
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pararmos de trabalhar no achismo" Já é hora de mudarmos a
nossa política de trabalho.
Os próprios integrantes determinaram essas prioridades, e

elas vêm sendo desenvolvidas durante este ano.
A Maristela frisou a idéia de vontade política. Realmente,
para a definição de um diagnóstico de todas as escolas, é
necessária a vontade de todos os que compõem a área da
educação - os professores, os administradores e os demais da
área administrativa. Isso é o que nos permite caminhar em
uma direção determinada. Ninguém consegue caminhar se
baseando no achismo". A vontade política é -muito
significativa dentro das prioridades para essa avaliação.
Esse é um compromisso que o Estado tem, e nele investe. O
programa que estamos desenvolvendo está previsto na
Constituição Estadual, em seu art. 196, o qual diz que a
educação deve ser seguida de uma avaliação, da qual deverá
haver a participação de todos, inclusive dos pais. Com a
vontade política e o respaldo constitucional, o programa
pôde ter inicio. Seus objetivos foram bem definidos - e vou
me dispensar de fazer sua leitura na transparência -, e
ressalto que é importante que eles sejam traçados, para que
se possa ter um subsidio que sirva de suporte para a
administração tomar decisões com mais qualidade.
E fundamental darmos suporte á escola, para que ela possa

determinar, em suas propostas curriculares, onde ocorrem os
estrangulamentos e os problemas. Isso deve ser apontado por
escola, não de forma geral, por Estado, mas em cada
estabelecimento, até mesmo na escola rural, de difícil
acesso. Todas as escolas participam desse programa. O
importante, para o sucesso do programa, é que cada escola
tenha o seu retrato, para que se possa trabalhar em cima da
deficiência nela detectada, não tomando por base uma
deficiência que está sendo atendida ultimamente e que,
supõe-se, deva ser atendida, prioritariamente, no Estado de
Minas.
Portanto, é importante a participação de todas as escolas.
Essa filosofia foi bastante debatida, até mesmo pelo Banco
Mundial. Iniciamos o programa com muita garra. O Banco
Mundial, ao fazer a análise de alguns projetos, estudou e
selecionou esse projeto e o está desenvolvendo junto com o
Estado.
A discussão a que estou me referindo foi no sentido de
indagarmos por que deveríamos gastar dinheiro para
desenvolver um projeto, tornando por base todas as escolas,
se sabemos, perfeitamente, que é possível fazer uma pesquisa
e, por amostra, aplicá-la em poucos estabelecimentos,
utilizando menos recursos humanos e generalizando os
resultados e as conclusões.
Essa discussão teve lugar porque a Secretaria não abriu mão

da filosofia da participação de todas as escolas. O que se
pretendia era que toda escola tivesse retorno do resultado
da avaliação aplicada em seus alunos. Outro aspecto
importante, no projeto, é o de darmos suporte para o pessoal
que trabalha com capacitação de recursos humanos, ou seja,
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com a parte de atendimento do aluno quanto á demanda escolar
e ao número de vagas na escola. Isso traz mais facilidade
para a própria Secretaria, quando vai argumentar sobre a
necessidade da construção de uma escola ou sobre o aumento
de turma. Ela tem muito mais Possibilidade de ter um
argumento sério e cientifico e comprovar a necessidade ou
não de se criar uma escola em determinada região. Assim,
podemos pôr fim à construção de escola, em determinada
região, por motivos Políticos ou para atender a pressões de
qualquer natureza. A Secretaria, hoje, tem mais argumentos
não só para determinar o número de vagas necessário como
para pleitear a construção de escolas e para capacitar
melhor seus professores dentro da disciplina, do conteúdo e
das deficiências detectadas.
Já me referi à transparência que está sendo apresentada.
Nela justificamos a razão de fazermos uma avaliação
censitária e não uma avaliação por amostra. Muitos pensam
que nisso é gasto muito dinheiro. Sim, gasta-se muito
dinheiro, porque é um trabalho que envolve muita gente,
material e equipamento, mas, se verificarmos os ganhos
obtidos com esse trabalho, sobretudo quando é feito de forma
direcionada, poderemos concluir que o custo perde
importância.
Se compararmos esse programa de avaliação com os demais

desenvolvidos em outros países, vamos perceber que temos um
custo mínimo. Gastamos US$1,50 - estou utilizando o dólar,
no meu exemplo, tendo em vista a análise do Banco Central;
em outros países, em programas desenvolvidos com custo
menor, nunca se chega a um preço inferior a US$3,00 por
aluno. Portanto, a nossa avaliação é feita com um custo
baixo.
Já dissemos que iríamos participar do programa com todas as

escolas Na primeira transparência, vimos que ele abrange
aproximadamente 3 mil alunos. Se fôssemos aplicar prova em
todos esses alunos, teríamos um universo muito extenso de
dados, o que acarretaria enorme dificuldade em lhes dar
retorno, além de significativa elevação de custos. Portanto,
selecionamos algumas séries prioritárias, como a Sa série,
por estar iniciando o aluno na sua entrada para a escola.
Esse é um momento em que todos os alunos estão,
psicologicamente, em uma fase mais difícil, seja pela idade
ou pela mudança dentro da escola. Essa é a ocasião em que o
aluno deixa de ter um único professor, passa a ter uma
multiplicidade de disciplinas e, conseqüentemente, muitos
professores. Sabemos que, normalmente, os resultados do
ensino, nessa série, não são tão bons quanto gostaríamos que
fossem. Na 8ê série, há outras dificuldades, porque é a fase
de término do ensino fundamental. Avaliamos também o ensino
médio e a 3a série do ensino médio, que é a série em que o
estudante está deixando de ser aluno e está ingressando no
mercado de trabalho. Quando aplicamos a avaliação nessa
série, no final do ano, sabemos que ali já não está mais um
aluno; já está ali um profissional Portanto, enorme é a
responsabilidade com os resultados dessa avaliação.
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Sabemos que não podemos aplicar, simplesmente, uma prova no
aluno e falar que a escola está indo bem ou não. Temos de
saber realmente aplicar prova no aluno, corno um instrumento
que realmente colete informações sobre o seu rendimento, e
também coletar dados que dêem informações sobre as condições
em que a escola tem de desenvolver seu trabalho.
As vezes, a escola pode não estar com um índice tão bom,
mas, dentro das condições de que ela dispõe, ela está indo
até muito bem. Então, resta saber como atuar nessa escola e
dar-lhe melhores condições, para que, numa próxima
avaliação, ela possa desenvolver um trabalho melhor. Devemos
também verificar as condições do aluno, ou seja, que tipo de
acompanhamento ele recebe de sua família, que tipo de ajuda
ele recebe, quais os livros que ele possui, a quantas horas
de televisão ele assiste em dia letivo. Muitas vezes,
verificamos que nossos alunos assistem a mais de seis horas
de televisão. Então, em que hora ele estuda? Ele
simplesmente comparece á aula, quando comparece. Dai vemos
que as condições nem sempre são adequadas.
A nossa avaliação consiste na aplicação de uma prova de
rendimento e questionário no aluno e na escola. Como já
disse aqui, aplicar uma avaliação nos 3 mil alunos não seria
possível. Então, selecionamos cinco séries e nelas temos a
possibilidade de avaliar o conteúdo de todo o ensino. Quando
disse que avalio a 8a e não a 6a e a 7a é porque
automaticamente estou também avaliando o conteúdo dessas
séries. Então, quando a escola participa dessas cinco
avaliações ou de uma avaliação, na verdade, ela está sendo
avaliada como um todo, em todos os graus de ensino, em todas
as disciplinas, em todos osseus conteúdos.
Para isso, utilizamos um método, porque, como tenho
frisado, aplicar 3 mil provas, mais 3 mil questionários -
porque temos no Estado uma faixa de 6 mil escolas estaduais
- resultaria em um número enorme de dados. Temos também uma
forma de atuar: o aluno não faz todas as provas ao mesmo
tempo. Veja bem: uma escola que tenha, por exemplo, 300
alunos, e eu aplico lá três provas - Português, Matemática e
Ciências - se 1/3 faz Português, 1/3, Matemática e 1/3.
Ciências, automaticamente estou avaliando a escola. Frisamos
muito que fazemos avaliação da escola e não do aluno. No
aluno é aplicado um instrumento, porque não há outra forma
de avaliar se uma escola tem realmente qualidade de ensino a
não ser por meio do seu produto, que é o seu aluno.
Na avaliação, há uma participação muito importante que

gostaríamos de frisar: é a participação do pai. Em todas as
nossas avaliações, temos instrumentos e manuais bem
definidos daquilo que queremos avaliar e de como avaliar.
Temos uma avaliação no mesmo dia, na mesma hora, para que
haja sigilo. As provas são acondicionadas de forma que a
abertura seja feita no mesmo momento e, em todo o Estado, as
6.200 escolas fazendo a avaliação na mesma hora. Queríamos
que os pais participassem, primeiramente, das políticas da
Secretaria de Educação, que envolvem democratização,
envolvimento, criação de colegiado, e autonomia das escolas,
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decorrente da eleição de diretoras. Então, os pais têm que
ter uma participação efetiva. E, na avaliação, foi criada
uma função para ele: o pai é o controlador da qualidade
desse programa. Eles participam, e é interessante
percebermos, no dia da avaliação, o comparecimento dos pais
na escola para cobrarem dela um trabalho conjunto. Já houve
a fase de cobrar uma vaga para o filho e, se ela não
existia, ele denunciava e exigia. Mas já saímos dessa fase e
não podemos parar aí. Temos de exigir qualidade e, para
isso, temos de saber o nível dessa escola. A partir do
momento em que sabemos o nível da escola, se ela está ruim,
temos que cobrar dela uma melhoria.
As vezes, temos um filho numa escola, e ela não está bem,
então, a solução é tirá-lo de lá e passá-lo para outra
escola? Não é assim. Se a escola não está bem, vamos exigir
que ela funcione bem. Temos trabalhado com esse tipo de
sensibilização e estamos tendo um retorno muito bom, quando
vemos o nível da discussão dos pais, das cobranças. As
escolas têm levado esse programa muito a sério e aguardam
com ansiedade a saida de algum resultado; quando sai esse
resultado, elas olham logo. Não fazemos um "ranking" das
escolas, não fazemos comparação de uma com outra. Queremos
que elas sejam boas. Lutamos para melhorar a qualidade,
exigindo essa qualidade. E é um papel exercido não por nós,
da Secretaria, nem pelo órgão regional nem pela escola, mas
por todos nós enquanto cidadãos. Dai a importância dessa
participação, dessa sensibilização que fazemos com toda a
comunidade.
Nessa transparência temos as tabelas de especificação para
as nossas provas. Temos uma matriz e não elaboramos
simplesmente uma prova, porque acho que isso deve ser
cobrado. Analisamos as propostas curriculares da Secretaria
de Educação, selecionamos os conteúdos das disciplinas os
quais poderiam ser analisados e avaliados. Nesses conteúdos,
temos os objetivos de cada um e, enfim, para cada objetivo,
elaboramos questões. Temos o cuidado de elaborar não só uma
questão, porque às vezes um aluno, na base do "chute",
acerta, e assim posso considerar que ele está indo muito bem
naquele item de dificuldade. Então, elaboramos três questões
para •cada item de dificuldáde, para termos um parâmetro
melhor.
O próximo "slide" é sobre os recursos humanos. Seria muito
simples para a Secretaria de Educação contratar uma
Instituição - que poderia até ser internacional - e pedir-
lhe uma avaliação com os resultados, e, então, trabalhar a
partir desses dados. Seria simples, mas não estaria
atendendo â nossa filosofia de que queríamos o retrato de
todas as escolas e queríamos capacitar todos os professores,
para que eles entendam o objetivo da avaliação, e que ela
vem realmente de fora, da Secretaria da Educação, tentando
melhorar o nível das avaliações realizadas na própria sala
de aula.
Temos tido depoimentos de professores solicitando cursos de

técnica de elaboração de itens de provas.
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Eles alegam que está certo seus alunos não irem bem, pois

eles mesmos não sabem fazer a prova. Partimos do principio
de que iríamos nos capacitar e nós mesmas iríamos aplicar as
provas, elaborar os manuais, fazer os treinamentos e
relatórios, buscar consultaria e conhecimentos em
instituições que já estivessem desenvolvendo o programa. Em
nível nacional, não havia nenhum Estado que fizesse esse
tipo de avaliação. É um trabalho pioneiro. Se fôssemos
pensar que teríamos que trabalhar com tanta escola e tanto
aluno e uma equipe com conhecimentos defasados, não teríamos
coragem de nos arriscar. Mas enfrentamos o desafio. Acredito
que estamos no caminho certo. A própria UNICEF diz isso, a
partir do momento em que Minas tem sido procurada por quase
todos os Estados, para desenvolver esse tipo de programa.
Hoje, a pergunta mudou para, por que em Minas deu certo?
Dizemos sempre que foi a vontade política de trabalhar com
melhor qualidade, a garra de uma equipe e uma direção
certas, pois, no nosso caso, não buscamos uma instituição,
mas a consultoria de algum profissional que pudesse nos
mostrar e abrir caminhos.
Todo o projeto é desenvolvido por uma equipe. Nós fazemos

os treinamentos de nível operacional, quando antecede uma
aplicação, e, quando vamos divulgar algum resultado, sempre
temos algum treinamento no manual. As vezes as pessoas
brincavam dizendo que estávamos fazendo delas robôs, porque
os manuais estavam muito bem determinados. Respondíamos que
tinha que ser assim. Num instrumento num Estado tão grande,
na mesma hora, para tanta gente, se cada um fosse trabalhar
com a sua subjetividade, não poderíamos confiar nos dados.
Hoje são menores os nossos manuais, os nossos treinamentos
operacionais vão diminuindo de intensidade. E, cada vez
mais, estamos implementando os treinamentos de capacitação.
Temos determinados tipos de dados trabalhados sã pela
Secretaria e outros que são as escolas que recebem. Elas
recebem todas as porcentagens de acerto de todas as
disciplinas de todos os conteúdos, item por item.
Só para situar para vocês: eu disse que há uma prova de
Português que tem de 1 a 30 questões; então, o aluno tem a
sua porcentagem de acerto. Mas não é só esse dado que
importa. Vamos dizer que ele teve um acerto de 80% e se
considera muito bem naquela matéria, mas temos, também,
nessa tabela, dados que mostram o município em que está
inserido, o órgão regional e o próprio Estado. Então, ás
vezes se verifica que 80%, no Estado de Minas, não estão
representando tanta satisfação. Ele deveria melhorar. Ou,
então, todos estão com 80%, e ele não teve mérito nenhum.
Ela recebe uma tabela que mostra quais os itens com muita
dificuldade, com dificuldade de nível médio, fáceis e muito
fáceis. Através dessa tabela, nota-se, por exemplo, se a
questão número 8 foi difícil. Verificam-se na prova essa
questão e o seu dimensionamento, que diz que aquela questão
está medindo uma compreensão do aluno ou uma aplicação do
aluno dentro de tal conteúdo. Queria dizer que cada
avaliação, dentro daquela série selecionada, é realizada de
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dois em dois anos, porque, a pós os resultados retornarem á
escola, há esse prazo para se trabalharem os problemas
detectados. Então, dois anos depois aplicamos outra prova e
ai se verifica não só a comparação com o município, com o
Estado ou o órgão regional, mas com ela mesma. Aí é Que está
a importância. Desde aquela época nós já fizemos 11
aplicações de avaliação. São cinco séries, cada uma
representando um ciclo. Já fizemos o primeiro ciclo, o
segundo, e o terceiro iniciamos em março. Em novembro,
estamos programando para avaliar novamente a 5 série. E uma
programação muito bem definida. Tem que ser tudo muito bem
agendado, tendo em vista as dimensões que já mencionei.
Quando iniciamos o nosso trabalho, os primeiros professores
achavam que a Secretaria iria avaliar a escola, pois o
programa se chamava Avaliação da Escola Pública, e que se
queria castigar o professor. Tivemos um trabalho intenso no
sentido de justificar a nossa filosofia, os nossos objetivos
e metas, e que estávamos fazendo uma avaliação de todos nós,
quer seja do professor, da escola, da Secretaria ou do órgão
regional. Achavam, também, que essa avaliação ficaria na
gaveta, mais uma vez um trabalho em vão. Todos sabem que
isso já aconteceu. Queria deixar claro que todas as escolas
já receberam os resultados de suas avaliações, com exceção
da última, que vamos divulgar na última semana do mês de
junho. Temos tudo programado para divulgar os resultados de
três avaliações. Quando as escolas começaram a receber o
retorno disso, notaram que era um trabalho sério. Se se
aplica um projeto e o abandona, automaticamente se perde a
credibilidade, que, aliás, estava perdida há muito tempo.
Tínhamos que garantir isso, e esse foi um grande trabalho. A
divulgação não foi feita somente para a Secretaria. E
interessante observar que a educação era sempre noticia
quando tratava de um assunto negativo. Hoje se vêm páginas,
colunas significativas entre os jornais do Estado ou mesmo
de fora, falando dos problemas em cada disciplina, o que
deve ser melhorado, etc. Minas anda satisfeita ultimamente,
pois participamos também de uma avaliação no Ministério da
Educação, de uma forma por amostragem, cujos resultados
preliminares estão sendo divulgados agora, e, de acordo com
eles, estamos com um resultado bom. Foram avaliadas duas
séries, em novembro de 1995, abrangendo todos os Estados e o
Distrito Federal. E. como diz a imprensa Minas tem saido rio
primeiro lugar em Português, na Sa série, no primeiro lugar
em Matemática. Minas está feliz com isso. E sinal do esforço
e do trabalho que foi feito, não do programa de avaliação.
Estamos detectando onde está o problema e trabalhando nele,
com base em todas aquelas políticas que eu já mencionei.
Vocês verificam que hoje existe eleição para Diretor, e este
tem autonomia. Mas não se pode dar autonomia e abandonar,
como se diz, o "pobre coitado" naquele estabelecimento. Você
tem que acompanhar o trabalho dele. E uma forma de fazer
isso é verificando o nível de qualidade que esse Diretor
está conseguindo naquele estabelecimento. Então, se se dá
autonomia, há que haver um acompanhamento. Não vou dizer a
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palavra cobrar, mas o que não podemos é abandonar. E esse o
esforço que Minas está fazendo.
Temos, ali, o dimensionamento do questionário da escola, e
vamos explicar. E só para vocês verificarem que, no
primeiro, por exemplo, estamos vendo a realidade da escola:
que escola precisa de determinado equipamento, de
laboratório; que escola possui laboratório, mas não é usado,
porque o professor não é habilitado; que escola não está
indo bem, porque o professor não tem curso de habilitação ou
de capacitação. Fazemos uma análise de todos os resultados
do programa de avaliação e encaminhamos diretamente para os
setores específicos: recursos humanos, atendimento ao aluno,
distribuição de equipamentos.
Vários conferencistas já disseram que a avaliação não tem
um objetivo em si mesma. Se se faz um programa, se se gastam
dinheiro e esforço de uma equipe, não se pode, ao final,
parar o processo simplesmente na divulgação dos resultados,
senão é melhor não fazer. Vamos ficar de braços cruzados. O
importante é que ele seja realmente um subsidio, um suporte
para a tomada de decisões dentro de todo um sistema.
Eu queria apresentar para vocês alguns resultados, mas,
infelizmente, o tempo já se esgotou. Mas eu queria falar
para vocês o seguinte: que ganhos a Secretaria tem com esse
programa, já que está gastando dinheiro nele? Hoje podemos
nos sentir satisfeitos, não apenas nesse aspecto a que me
referi, de que Minas está satisfeita com a divulgação, na
midia, dos resultados da avaliação em nível nacional, mas
porque há ganhos quando se verifica que já trabalhamos com
algumas superintendências, dentro da própria Secretaria, na
hora da distribuição dos recursos. Há um determinado índice
que é direcionado para aquela escola que não está indo bem,
porque é ela que está precisando de mais recursos. E hoje a
escola realmente tem autonomia para trabalhar com os
recursos da forma que considerar melhor. Se ela acha que é
pedagógico, pode contratar profissionais e desenvolver
melhor o seu trabalho E é com a visão desses ganhos que os
cursos de capacitação estão sendo realizados; é por região.
Não se faz um curso de Português para professor para o
Estado de Minas Gerais. Se o Norte de Minas está precisando
de Matemática, então vamos contratar professores para dar
curso de Matemática, e em determinada condição. Então, ele
recebe todo um direcionamento, por exemplo, para trabalhar
Matemática em tal série e de acordo com os problemas daquela
região. Inclusive, é feito por escola. Por exemplo, nesta
escola o problema é esse. A escola analisa as dificuldades
que tem em cada disciplina. E desse modo que as escolas têm
trabalhado.
Vocês poderão perguntar: a educação em Minas está indo
muito bem? Não, não está. Pelo menos, no âmbito da nossa
proposta de diminuir a evasão e a repetência, verificamos
que, a partir do ano de 1991, a repetência vem diminuindo.
Ainda é pouco, mas o importante é que estamos conseguindo
diminuir, porque, antes, de acordo com a retrospectiva feita
a partir de 1986, a repetência só subia. A partir de 1991,
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começou a diminuir. É um índice baixo ainda. Quando dizemos
que Minas está tirando o primeiro lugar, sabemos que ainda
não está bom, e não estamos satisfeitos, mas, pelo menos,
estamos caminhando.
O importante é que consideramos que estamos tendo sucesso.
Estamos buscando tecnologia e distribuindo-a por ai. Mais
uma vez, agradeço a oportunidade de a Secretaria de Saúde
estar presente nesta Casa e de podermos apresentar esse
programa para os senhores. A educação é uma tarefa de todos,
é de grande importância e, às vezes, não ocupa o espaço
devido. Na hora em que constatamos que os cidadãos não sabem
nem mesmo atravessar uma rua, porque não sabem ler o
semáforo, é que vimos que a educação não está indo bem. Mas
nem sempre as pessoas percebem isso. Então, a questão é
priorizar a educação. E necessário, para isso, muita vontade
política.

Designação da Coordenadora dos Debates
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Neste
momento, passamos a palavra para a Dra. Maria Luiza Campos
Machado Leal, Superintendente de Planejamento Econômico e
Social da Secretaria de Estado do Planejamento, que vai
coordenar nossos debates. Com a palavra, a Dra. Maria Luiza.

Palavras da Sra. Coordenadora
A Sra. Coordenadora ( Maria Luiza Campos Machado Leal) -
Muito obrigada. Gostaria de expor as regras dos debates. A
partir de agora podem ser feitas perguntas, por escrito, por
meio dos formulários, ou pela utilização do microfone do
Plenário. A coordenação solicita que as questões sejam o
mais objetivas e sucintas possível e, na hora da
apresentação ao microfone, dispensem saudações, para que
possamos agilizar o debate. Cada inscrito disporá de 3
minutos para intervenção, devendo se limitar a uma só
pergunta. Certamente, a pessoa poderá se inscrever mais de
uma vez, para outras questões. As pessoas que não
apresentaram seus crachás na recepção, para que fossem
carimbados, deverão fazê-lo, porque o certificado de
participação será fornecido se houver o ninimo de 75% de
presença nos trabalhos.
O número de perguntas é muito grande, e vou apresentar
algumas delas, por ordem de chegada, mas, como algumas são
muito parecidas, vou apresentá-las conjuntamente. A primeira
pergunta foi feita à Profa. Maria Helena Brandão e é de José
Augusto Ribeiro, da Assembléia Legislativa. A pergunta é a
seguinte: 'Qual o critério adotado pelo Governo para
quantificação dos recursos financeiros a serem repassados
aos municípios para aplicação na saúde?"
O Sr. Presidente - Solicito aos expositores, já que a

Coordenadora dos debates comunicou que há um número elevado
de perguntas, que sejam sucintos em suas respostas, uma vez
que às 18 horas encerraremos os trabalhos.

Debates
A Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão - O
Ministério da Saúde tem hoje critérios definidos e debatidos
para a distribuição de recursos aos Estados. Vou me referir



;;fl
a recursos de custeio da assistência. Não está sendo
discutida a política de investimento do Ministério ou
recursos que ele tenha hoje alocados na Fundação Nacional de
Saúde e Combate a Endemias. No que se refere á assistência,
o Ministério tem hoje um montante de recurso que é
distribuído para pagamento da prestação de serviço, e esse
recurso historicamente foi distribuído nos locais onde se
foram instalando os serviços. Temos hoje, ainda, uma grande
desproporção na distribuição desses recursos. A média de
recurso gasto pelo Ministério da Saúde "per capita", hoje, é
de R$3,72 por mês. Temos Estados que recebem até R$2,04, e o
que recebe mais é São Paulo, com R4,63 "per capita". Minas
Gerais recebe R$4,00 'per capita." Então, há um teto
orçamentário para o recurso repassado ao Estado. O Estado de
Minas Gerais, por exemplo, tem um teto de R$64.000.000,00
por ano. A distribuição desses recursos para os municípios é
definida na Comissão de Interjetores Bipartites, que tem
representação da Secretaria de Estado da Saúde e do
colegiado de Secretários Municipais. O recurso é distribuído
de acordo com a programação hospitalar ambulatorial. Esse
recurso não corrige as disto rções de ausência de serviços em
algumas regiões do Estado. Se pegarmos, em Minas Gerais, a
região de Diamantina, veremos que tem baixissima capacidade
de serviços instalados. Como esses recursos são para pagar
serviços produzidos, não adianta colocarmos um alto teto
orçamentário para um município daquela região, porque ele
não produz serviços que justifiquem o recebimento daqueles
recursos. O recurso é pago mediante serviço produzido. Com o
avanço do processo de municipalização, os municípios podem
também se habilitar à gestão semiplena de assistência. Isso
significa que o recurso é passado em bloco para o município
e não mais para o prestador do serviço, mas o município
recebe o serviço em bloco, e com esse recurso ele paga ao
prestador do serviço. Temos em Minas Gerais treze municípios
que estão em regime de gestão semiplena. A definição do teto
orçamentário desses municípios é feita pela Comissão
Bipartite. Os senhores me desculpem, mas tenho um tempo
muito curto para explicar a forma de distribuição de
recursos, que é muito complexa. Vou encerrar por aqui, e se
precisarmos, voltaremos ao assunto novamente, para
complementá-lo
A Sra. Coordenadora - A segunda pergunta é dirigida a
Maristela, e é de José Dirceu Silveira, da Assembléia
Legislativa. " A PEOR não é um esforço editorial, uma
tentativa de criar uma teoria amplamente superada pela
prática empresarial? Vale a pena reaplicá-la na
administração pública?'
A Sra. Maristela Afonso de André - Teríamos de ter muito
mais tempo para captar o que está implícito nessa colocação.
Ocorre comentar o seguinte: acredito que, seja no setor
público, seja no setor privado, ou em qualquer ramo de
atividade, a convergência de uma forma de gerenciamento por
objetivos, uma forma de gerenciamento por cogestão, implica
redução dos níveis hierárquicos, numa maior autonomia de
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cada profissional dentro de sua função, uma maior
responsabilização. Assim sendo, não é à toa que os métodos
adotados para qualidade total - acho-os interessantes e
necessários - falem de gerenciamento por diretrizes. Esses
caminhos devem convergir, ou não haverá gerenciamento
compatível com a necessidade de respostas que a sociedade
precisa ter por parte das organizações do Estado. Venho
atuando, particularmente, nas duas direções: tanto na
contribuição para a mudança de comportamento no sentido
ético e participativo, que envolve uma mudança cultural de
valores, de crenças, de concordância entre os valores e a
prática de indivíduos e grupos, como no sentido da
responsabilização por uma definição mais precisa de
objetivos e metas dentro de uma instituição e na coerente
execução daquilo que é planejado. Planejado de forma mais
participativa e co-responsável. Essa é a minha crença quanto
ao setor público e quanto ao setor privado. Muito obrigada
pela pergunta.
A Sra. Coordenadora - A próxima pergunta, dirigida ao Dr.
Renato Naegele, é a seguinte: O acompanhamento da variação
da SPÂ abrange as estatais ou apenas os projetos
orçamentários? Qual a periodicidade das informações-
relatório? O relatório gerencial abrange ou abrangerá o
desempenho e os indicadores físicos?".
O Sr. Renato Naegele - Como mencionei, tínhamos uma folha
em branco, em termos de instrumentos de acompanhamento e
avaliação, há um ano e meio, quando começamos a conceber os
instrumentos, entre eles, o banco de projeto. Por opção,
iniciamos com o orçamento fiscal, pela própria carência da
Secretaria de Orçamento em corrigir informações sobre os
projetos e os subprojetos do orçamento fiscal. A idéia é
que, a partir da elaboração do orçamento de 1997, que
termina em 31 de agosto, iniciemos imediatamente, com a
Secretaria de Controle das Estatais, que é do próprio
Ministério do Planejamento, a inclusão dos projetos das
estatais também no banco de projetos.
Com relação à periodicidade, estamos trabalhando, em 1995,
com duas posições. Com a posição de abril e, agora, com a
posição de dezembro. No ano de 1996 vamos trabalhar com
posições trimestrais, em março, junho, setembro e dezembro,
sucessivamente, encurtando esse prazo, até chegarmos à
atualização mensal dos dados.
Com relação à questão física, o banco de projetos visa ao
acompanhamento da programação e da execução financeira em
nível de fontes do projeto; da programação orçamentária em
nível da execução, durante o exercício; e da programação
física. Ou seja, para cada projeto o órgão responsável tem
de indicar quais são as etapas, quais são as ações que o
caracterizam, o que está previsto, o que foi realizado e o
que se tem a realizar em cada uma dessas ações. Permite o
acompanhamento financeiro, orçamentário e físico da
realização do projeto.
A Sra. Coordenadora - A próxima pergunta é de Eustáquio
Amaral, da SEPL.AN, para Maria Helena Brandão: "Há
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informações de que os cursos da rede pública são maiores que
na rede particular. Há algum estudo ou alguma ação que vise
á maximização dos recursos públicos na saúde e em órgãos e
hospitais públicos?.
A Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão - Essa
informação de que os cursos públicos são maiores do que os
do setor privado precisa ser analisada cuidadosamente. Em
alguns casos essa situação está identificada claramente. Mas
é preciso identificarmos também o tipo de demanda que o
serviço público recebe e o tipo de demanda que o serviço
privado recebe. O SUS paga aos prestadores de serviços
públicos e privados por procedimento, sendo que cada um tem
um custo. Na tabela, que por sinal está muito defasada, há
procedimentos que dão prejuízo e outros que dão lucro. E
muito difícil falar disso quanto á saúde, mas precisamos ser
muito claros nessa análise. Os procedimentos que dão
prejuízo são aqueles em que se encontram dificuldades para
atendimento da população nos serviços privados, porque há a
escolha de pacientes Há uma canalização do paciente-
prejuízo para hospitais e serviços públicos. Precisamos
analisar a situação com muito cuidado. Por exemplo, o custo
do Pronto - Socorro de Belo Horizonte é altíssimo. Se
analisarmos a situação que ocorre hoje, verificamos que não
se consegue transferir quem se interna no Pronto-Socorro
para outro hospital, porque se trata dos pacientes-prejuízo.
E o caso do grande queimado e do politraumatizado, pacientes
complicados e de alto custo. Se analisamos a distribuição da
remuneração do SUS, notamos que, infelizmente, ela foi feita
historicamente, também com muita pressão dos grupos mais
organizados, de profissionais ou de prestadores. Não é
distribuída equanimemente. Portanto, ao analisar o custo do
público e do privado, é necessário cuidado. Mas, sem dúvida,
na minha avaliação, parece-me que a gestão pública precisa
sofrer modificações importantes do ponto de vista da
gerência. Não há como falarmos da eficiência e da eficácia
do setor público. Se formos discutir esse tema, teremos
grandes dificuldades. Temos refletido sobre se para a
população é importante o serviço ser público, ou se ela quer
um serviço que atenda bem e seja eficiente. Por outro lado,
temos municípios que hoje não têm nenhum leito público. Isso
acontece em muitos municípios de Minas. Existe também grande
dificuldade com alguns tipos de pacientes, Que não conseguem
se internar. Vale a pena dizer, ainda, que o problema pode
ser minimizado com a revisão da tabela, para que ela seja
mais justa, e com um processo de gerenciamento efetivo da
coisa pública, o que nem sempre acontece. Se você não tem um
gestor comprometido com a coisa pública, esse privilégio
pode continuar acontecendo.
A Sra. Coordenadora - A próxima questão é dirigida à Sra.
Maria Alba: "As avaliações incluem as escolas municipais e
as escolas comunitárias? Qual a participação dessas escolas
no ensino geral em Minas Gerais e qual o resultado dessa
avaliação?"-
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A Sra. Maria Alba de Souza - O programa de avaliação é
direcionado para as escolas estaduais. Na primeira vez em
que o aplicamos nas escolas estaduais, em março de 1992,
tivemos uma procura muito grande por parte dos municípios. A
partir dai, todas as vezes em que programamos a avaliação,
encaminhamos uma carta para os Secretários de Educação dos
municípios, relatando o que vai acontecer, o que será
avaliado e que, caso se interessem, podem participar. Hoje,
a adesão de municípios, considerando a série que está sendo
avaliada, é, normalmente, de 90%.
As escolas particulares nos procuram, mas não 'temos
possibilidade de trabalhar com a rede pública e
estabelecimentos particulares. Por enquanto, apenas as
escolas estaduais e municipais, a partir daquelas cinco
prioridades já conhecidas de vocês, participam do processo.
Nessa última avaliação, tivemos 5.030 escolas estaduais e
4.992 escolas municipais participando.
A Sra. Coordenadora -.A próxima pergunta é de Lúcia Alvim,
dirigida á Sra. Maria Helena Brandão: 'Gostaria que a
senhora detalhasse um pouco mais o instrumento que vem sendo
usado pelo Ministério da Saúde para avaliação gerencial do
sistema e listasse, em linhas gerais, os indicadores que
estão sendo usados para acompanhamento do Programa de Saúde
da Família.".
A Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão - O
Ministério está acompanhando, neste momento, os aspectos
legais de implantação do SUS. O SUS tem uma legislação que
pressupõe a implantação de conselhos estaduais e municipais
de saúde, fundos municipais de saúde, planos estaduais e
municipais de saúde. São, basicamente, sete requisitos,
incluindo a criação de uma comissão para discutir o plano de
carreira para funcionários e a questão dos relatórios de
gestão. O Ministério está acompanhando os Estados e criando
instrumentos para que estes acompanhem os municípios.
Estamos fazendo uma aliança com os Estados para que eles
também passem a acompanhar os municípios.
Na questão da programação, o Ministério criou um
instrumento próprio de programação hospitalar e está
trabalhando num instrumento de programação ambulatorial. A
titulo de informação, o instrumento que o Ministério adotou,
no que tange à programação hospitalar, foi criado em Minas
Gerais. A partir do instrumento criado pela Secretaria de
Estado de Minas, o Ministério adotou, para todo o Brasil, o
mesmo instrumento. Esse instrumento racionalizou e tornou
equãnime a distribuição das chamadas AIHs. Na saúde, a AIH,
que é a Autorização de Internação Hospitalar, é uma figura
importantíssima, multo disputada. Trata-se de uma
autorização para proceder à internação do paciente. Hoje,
ela é distribuída pelo município, encontrando-se
descentralizada, e cada internação tem um custo médio
adotado pelo Estado.
Outra questão, que o Ministério está acompanhando
sistematicamente, são os instrumentos de controle dos
Estados, alguns já informatizados em nível federal. 0
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próprio sistema de pagamento do Ministério da Saúde gera
informações muito interessantes, apesar de conter o viés da
distorção de se pagar por procedimento. Mas, se observarmos
o sistema que paga as internações hospitalares no Brasil,
ele gera todo o quadro de morbidade por hospital, por
Estado, por município. Então, estamos, também, acompanhando,
com esses instrumentos já implantados, que são os sistemas
de informação hospitalar e o sistema de informação
ambulatorial , alguns grupos de problemas que vêm acontecendo
nos Estados.
Na questão ambulatorial, o Ministério está se debruçando,
mais especificamente, sobre dois aspectos. Um deles é o
gasto que o Ministério tem com os procedimentos chamados de
autocusto. Podemos dizer, no caso de Minas, cujos dados
possuo, que 32 procedimentos levam 21% do dinheiro
ambulatorial de Minas Gerais. Então vejamos, a hemodiálise e
o câncer levam 14% dos R$32.000000,00 de que o Estado
dispõe por mês, para atender em torno de 18 mil pacientes. O
Ministério vem dando uma ênfase especial ao acompanhamento
dos chamados procedimentos de autocusto. Agora, está mudando
seu foco de atenção para os chamados procedimentos básicos.
E do conhecimento geral na saúde que os procedimentos
básicos, a consulta básica, acompanhada de alguns
procedimentos realizados por profissionais de nível médio,
podem resolver 85% dos problemas de saúde da população. Mas
hoje gasta-se muito pouco com esses procedimentos básicos,
paga-se pouco pela consulta básica e pelos procedimentos
básicos. O Ministério, nesse momento, está mudando o foco,
refazendo sua norma operacional básica, Que data de 1993, e
pretende implantar um percentual "per capita' nacional, para
o atendimento da população nos procedimentos básicos. Dessa
forma, o Programa Saúde da Família atende muito bem à
perspectiva do Ministério, de valorização dos procedimentos
básicos. Trata-se de uma política nacional. O Ministério
tem, hoje, como uma das estratégias de reorganização da
assistência, a implantação do Programa Saúde da Família,
porque ele tem uma lógica completamente diferente da que
existe hoje no sistema de saúde. Ele se antecipa aos
problemas e cuida das famílias no seu local de moradia. Cria
uma descrição da clientela, define a clientela e determina a
responsabilização dos profissionais de saúde, criando o
vinculo médico-paciente novamente, o qual se desfez ao longo
dos anos.
Esse programa tem uma coordenação própria no Ministério e

essa coordenação criou, agora, indicadores que vão avaliar a
sua implantação pelo Brasil afora. Foram escolhidos 11
problemas passíveis de alteração, com a implantação do
programa, e 25 marcadores.
O sistema de informação - muito simplificado e, por sinal,
muito interessante -, vai acompanhar esses marcadores e
verificar a eficiência da implantação do Programa de Saúde
da Família pelo Brasil afora. Ainda é muito baixa a
população coberta por esse programa e tenho dito sempre que,
enquanto ele for tratado como programa, não vai ter uma
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importância significativa. A saúde da familia tem que ser
tratada como uma estratégia de mudança do modelo de
assistência. Muda-se a forma de tratar o problema de saúde
da população, portanto, é uma estratégia. E não adianta que
seja excelente em 1% da população, ele tem que ser
excelente, mas num percentual da população abrangente, para
que represente a mudança necessária. Para quem tiver
interesse na questão, tenho os indicadores disponiveis
comigo.
A Sra. Coordenadora - Pergunta da Sra. Leticia Campos, da
Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, para o
Sr. Renato Naegele: "Quais são os mecanismos de articulação
da Secretaria, os canais de diálogo com as unidades
setoriais, para garantir que os resultados da avaliação
sejam realmente instrumentos de redefinição ou mesmo de
suspensão de programas e projetos regidos por ela?"
O Sr. Renato Naegele - Esse instrumento não só é de
utilização do Ministério do Planejamento, da Secretaria do
Planejamento e da Secretaria de Orçamento, como é de cada um
dos ministérios. Cada ministério tem uma subsecretaria de
planejamento e de orçamento, e ele, então, tem á sua
disposição esse instrumento, sem necessitar consultar ou
requerer relatórios da Secretaria de Planejamento. Ele
utiliza o instrumento à luz dos seus critérios e das suas
prioridades, visando a melhorar as suas decisões, tanto no
processo de planejamento quanto no de orçamento. Então, é
uma democratização desse instrumento. Ele recebe
gratuitamente o "software" de gerenciamento dos dados e, em
contrapartida, há coleta e remessa dos dados à SPA. Então, é
uma parceria na qual há igualdade de direitos e de
obrigações: ele usufrui dos relatórios, dos gráficos e das
informações no mesmo nivel da Secretaria de Planejamento. A
diferença é que, na Secretaria de Planejamento, na
Secretaria de Orçamento e na Secretaria Federal de Controle,
temos o "software' de gerenciamento dos dados, com todos os
projetos de todos os ministérios e de todas as unidades. E
cada ministério recebe o 'software' apenas com a base de
dados de sua responsabilidade. Então, o Ministério dos
Transportes recebe os seus projetos com esse instrumento de
gerenc i ament o.
A Sra. Coordenadora - A próxima questão, dirigida á Prof.

Maristela, é do Sr. José Dirceu Silveira, da Assembléia: "A
experiência brasileira em concessão de serviços "ex-vi" da
Great-Western da Leopoldina Railway e de outras, foi
extremamente negativa. A politica de concessões atual terá
condições de manter mecanismos de controle e evitar
composições indesejáveis?'
A Sra. Maristela Afonso de André - Terá condições, e não há
nenhuma garantia de que o faça. Estamos numa fase de
transição, e as fases de transição são oportunidades, não
garantias. O insucesso de situações do passado, por outro
lado, não significa o insucesso do futuro. O Estado, a meu
ver, deve realizar uma politica de delegação de serviços que
possam ser delegados a entidades privadas, desde que estas
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tenham condições de acompanhamento da execução da qualidade
desses serviços. Se se tratar de concessão, esta será, com
certeza, condição "sine qua non". O risco existe, mas o
risco maior é o da permanência da forma como as atividades
dentro do setor público são tratadas, sem uma busca de
eficiência, efetividade, eficácia em relação ao que se
programa e se realiza. As situações devem ser examinadas
tendo como norte o enxugamento do Estado, concentrando suas
atividades naquilo que é essencial que ele administre e
opere diretamente.. O Estado deve supervisionar aquilo que
ele puder e decidir delegar, com respeito aos interesses da
sociedade. O risco existe nos dois caminhos: delegar e não
delegar.
A Sra. Coordenadora - As perguntas, em sua maior parte,
estão relacionadas à saúde. Assim, vou agrupá-las. De
Luciana Antunes, da Assembléia Legislativa, para Maria
Helena Brandão: 'Tendo em vista o principio da
descentralização que vem sendo adotado pelo Ministério da
Saúde, a senhora citou a existência de cinco modelos de
gestão. Gostaria que, se possível, eles fossem melhor
explicitados, uma vez que devem servir de apoio orientador
para a política pública de cada Estado, no tocante ao setor
de saúde."
A Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão - Quando
foi feito o diagnóstico das formas de relação entre Estados
e municípios, poderíamos, como eu disse, ter identificado
27, porque cada um tem uma peculiaridade diferente. Mas
vimos que dava para dividir em cinco grupos. Serei muito
sucinta outra vez. Soubemos que em alguns Estados toda a
execução dos serviços está sendo transferida aos municípios,
inclusive a execução da relação com o setor privado. O
controle e a autorização estão sendo transferidos aos
municípios. O Estado transfere aos municípios a gestão e a
execução dos serviços. A esse modelo denominamos
"municipalização com ênfase na regionalização". Isso porque
o Estado não se ausentou do processo. Ele redefiniu seu
papel e assumiu um papel forte no controle e no planejamento
do sistema de saúde, garantindo, inclusive, a referência
intermunicipal. E muito importante, no setor de saúde, a
garantia do paciente que sai de um município para ser
atendido em outro. Quem dá essa garantia, nesse modelo de
gestão, é o Estado. E ele que garante que, apesar de o
município estar gerenciando os serviços, as porteiras não
estão fechadas para os pacientes de outros municípios.
Naqueles Estados onde a descentralização foi radical e o

Estado se omitiu do controle dessa relação intermunicipal do
acompanhamento, o sistema foi atomizado. E outro modelo que
identificamos: a Secretaria de Estado se ausentou, sumiu,
parece que ela até se fechou, e passou o 'abacaxi" para os
municípios. Nesses Estados, o processo de descentralização
foi desastroso, porque houve uma atomização dos sistemas
municipais de saúde em microssistemas sem resolutividade.
Também cada município sentiu-se no direito de fechar a sua
porta para o outro, apesar de o recurso daquele outro estar
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alocado naquele município porque, se foi por série
histórica, é claro que parte dos recursos dos municípios
pequenos estava alocada nos municípios grandes. E o que
chamamos 'modelo atomizado.
A outra forma de estruturação que estamos percebendo, e
que, aliás, é preponderante no Brasil, é o sistema
descentralizado por nível de hierarquia, em que o Estado
transfere aos municípios os serviços mais simples e guarda
para si a execução dos serviços de maior complexidade. Esse
modelo é muito visível no Nordeste. Os Estados dessa região,
até por sua história, ficam com a gestão e com a gerência,
até, dos hospitais de maior complexidade e dos serviços de
alto custo, transferindo aos municípios os chamados serviços
básicos. Mas existe uma inter-relação entre Estado e
município, de modo que é visível a referência de um serviço
para outro. Esse modelo não compromete o acesso da
população. Tanto no modelo municipalizado, com ênfase na
regionalização, quanto no descentralizado por nível de
hierarquia percebemos uma visão sistêmica em sua
organização. Se me perguntarem se eu tenho preferência ou
qual que organiza mais, tenho uma preferência. Mas os dois
permitem essa organização Quando há um desvio nesse modelo
descentralizado por nível de hierarquização, surge um modelo
que chamamos de partilha. Nesse modelo, o Estado escolhe os
serviços que dão mais "IBOPE" e menos trabalho, passando o
"abacaxi para o município. Em alguns Estados, parece
herança: eu fico com os privados, você fica com os
públicos", ou eu fico com a Capital e descentralizo o
interior". E o modelo de partilha, onde não visualizamos a
garantia de acesso da população.
O quinto modelo identificado é o inteiramente centralizado.
O Estado não fez nenhum esboço de descentralização para os
municípios. Temos Estados, no Brasil, em que nenhum
município foi habilitado para assumir a gestão dos serviços.
Temos também Estados que, apesar de seus municípios terem
sido habilitados segundo a norma federal, não
descentralizaram nenhum instrumento de gerência e gestão da
rede pública ou privada. Só para vocês terem mais clareza,
no Estado de Minas Gerais o modelo identificado é o
municipalizado com ênfase na regionalização, quer dizer,
estão sendo transferidas aos municípios tanto a gerência dos
serviços públicos quanto a gestão do sistema. E o Estado se
reorganiza nas suas novas funções, de modo a exercer um
papel preponderante na distribuição e alocação dos recursos
e no controle e avaliação do sistema, garantindo o processo
de referência.
A Sra. Coordenadora - A próxima pergunta é dirigida ao
Renato Naegele. Vou pedir aos expositores para serem o mais
sucinto possível, pois o tempo do debate está se esgotando,
e ainda temos algumas perguntas. Estou deixando duas
perguntas mais para o final, pois são enormes, e, se
possível, colocá-las-emos em debate. A pergunta foi
formulada pelo Sr. José Dirceu Silveira: 'O processo de
controle de gastos adota o ponto de vista, defendido em
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"Papers", pelo economista Vito Tanzi, do constrangimento da
expansão da carga tributária. Pergunta-se: 1 - as
possibilidades de expansão da receita se esgotam nesse
constrangimento? 2 - não podem ser desenvolvidas novas
receitas fiscais de origem não tributária?"
O Sr. Renato Naegele - Talvez eu não seja a pessoa mais
indicada para tratar dessa questão, por ela ser da esfera de
outro ministério, no caso, o Ministério da Fazenda, e, mais
especificamente, da Secretaria da Receita Federal- Como
principio, sem dúvida, temos que trabalhar na revisão do
processo da carga tributária. Eu mencionei aqui um
percentual de carga tributária, em relação ao PIB, da ordem
de 30%, que já é extremamente elevado. O processo de reforma
tributária visa, por um lado, a simplificar o processo; por
outro, reduzir o custo Brasil, ou seja, desonerar as
exportações, o que causaria um impacto negativo em termos de
receita, e, ainda, objetiva ampliar a base de cobrança dos
tributos. Paralelamente a isso, é importante buscar outras
fontes não tributárias. O próprio Plano Plurianual
estabeleceu, como principio, a parceria não só com fontes
Internas, públicas ou privadas, ou seja, com a participação
de Estados e municípios e da iniciativa privada nacional,
como também fontes externas, os organismos multilaterais e
bilaterais e fontes privadas externas. Sem dúvida nenhuma,
há que se buscarem fontes alternativas para cumprir o plano
de desenvolvimento não só deste Governo, mas dos seguintes
A Sra. Coordenadora - Há uma pergunta, agora, para a Maria
Helena, formulada pelo Luis Valadares, da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais: "Em matéria de saúde pública, o
que ouvimos trata, sempre, do "será", porque o "é" não é.
Pelo que podemos depreender, o SUS preconiza uma mudança
conceitual, filosófica e estrutural na prestação dos
serviços públicos de saúde. Ora, sendo essa uma solução a
longo prazo, e estando as administrações públicas, nos
diferentes níveis de governo, sujeitas, ou melhor, a reboque
das mudanças e injeções políticas, e, assim, fortemente
marcadas por descontinuidade, pois o novo dirigente, via de
regra, opta por caminhos diferentes do anterior; corremos o
sério risco de, não cedo, atingir, se é que atingiremos, um
nível mínimo de consistência prática que viabiliza a
prestação de um serviço de saúde pública moralmente
aceitável. Como vocês avaliam esses aspectos? Que ações
concretas estão sendo tomadas para minimizar os efeitos
disso?"
A Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão - Essa é
uma questão muito importante. E. inclusive, muito
interessante que ela tenha sido abordada. A descontinuidade
na implantação das políticas públicas, não só na saúde, é um
problema grave. Nós, técnicos dessas áreas, acompanhamos
isso ao longo de nossa escalada profissional. Cada gestão
que se inicia tem uma tendência a reinventar a roda, a
implantar algo novo. O "marketing" da sessão passada não
serve para a nova sessão que se instala. Muitas vezes, um
processo interessante que vinha acontecendo, muito bem
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fundamentado, muito bem negociado, fica á mercê da vontade
de um ou outro dirigente que assume as Prefeituras ou o
Estado. Essa é uma questão grave que, infelizmente, não tem
uma solução que se pode garantir. A solução virá á medida
que a sociedade se organizar para garantir seus direitos. No
caso do SUS, há, inclusive, uma questão interessante, porque
ele pressupõe que os conselhos municipais e estaduais
funcionem. E claro que, onde não funciona um processo
democrático real, não funcionará, também, um conselho
municipal. Sempre digo que onde o voto é comprado o conselho
é também comprado. A saúde não tem um mecanismo de garantia
efetiva de participação. A saúde faz parte do
desenvolvimento democrático deste País, em que está se
reorganizando o sistema de saúde. Quanto mais tivermos
elementos que estejam, efetivamente, públicos para a
sociedade, mais difícil será reverter um processo de
organização. No caso da saúde, se pensarmos sobre há oito
anos atrás, lembraremos que o recurso público era
distribuído, e ninguém sabia quando, como e por quê. Hoje,
há documentos públicos em que constatamos quanto vai para
cada Estado e para cada município. Podemos, também, saber
por que um município recebe mais, ou menos, que outro.
Existe uma defesa disso de forma transparente. Se
conseguirmos transformar os instrumentos atuais em
instrumentos acessíveis, públicos e publicáveis, é provável
que consigamos ir garantindo um nível de continuidade para
as Políticas públicas. Essa é uma questão que todos os
cidadãos brasileiros devem defender.
A Sra. Coordenadora - A pergunta, agora, dirige-se, também,
à Maria Helena e foi formulada por Pascoal Comes, do "Estado
de Minas": "Qual a avaliação que se faz do atual grau de
comprometimento ou sensibilidade funcional federal em ser
gerida, paritariamente, a União por um ente, agente ou
entidade municipal? Está havendo avanços nesse
relacionamento? Ou qual é seu prognõstico?"
A Sra. Maria Helena Carvalho de Oliveira Brandão - Sou
muito suspeita porque sou muito municipalista e acredito na
gestão descentralizada. O controle por quem está perto do
serviço é muito mais passivel
A identificação dos problemas do gestor municipal acontece
num grau de profundidade muito maior do que a do gestor
estadual ou federal. Fico pensando que Minas realiza, por
mês, 130 mil internações hospitalares e 16 milhões de
procedimentos ambulatoriais. Isso, até há pouco tempo, era
controlado pela esfera federal. A que distância isso ocorre?
O serviço que era comprado era o que a população precisava?
O acesso a esse serviço era o desejado? O nível de
satisfação dessa população estava sendo abalizado? Porque,
hoje, mesmo que a pessoa não tenha um modo de avaliação
sistemático, ela tem muito próximo o gestor da população. A
Po

p
ulação já tem a quem reclamar. Estou vendo, por exemplo,

aqui em Belo Horizonte, a situação da dengue. Está muito
identificado, mesmo nos meios de comunicação, que a
Prefeitura Municipal está tomando providências para que a
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população não seja, mais do que já está, acometida pela
dengue, que está se instalando no nosso município. Está
claro a quem se referir. Eu sou uma pessoa muito suspeita
para falar, porque para mim o processo de descentralização
feito pelo Ministério da Saúde é assertivo, tanto do ponto
de vista da possibilidade de a população ter melhor acesso
quanto da possibilidade de se exercer maior controle sobre o
pequeninissimo recurso que temos para a saúde- Não tenho a
ilusão de que a descentralização vai resolver todos os
problemas de saúde, porque não se faz saúde com qualidade
com US$48,00 "per capita"/ano. Os outros países que estão
tendo um sistema de saúde adequado.estão gastando em torno
de US$2.000,00. Não tenho a ilusão de que, ao
descentralizar, uma varinha mágica vai resolver todos os
problemas de saúde da população. A saúde depende também de
outras variáveis, de outras políticas sociais como emprego,
habitação, água e esgoto, etc. Vamos ser cautelosos ao
avaliar o SUS. Não podemos atribuir ao SUS o grau de
adoecimento dessa população brasileira.
A Sra. Coordenadora - Estou com duas perguntas muito
extensas e, inclusive, quem as formulou já se retirou. Vou
encaminhá-las à Maria Helena para ver se ela pode encaminhar
a resposta para a pessoa.
A Janice, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, pergunta
para Maria Alba: "Qual é a relação dos resultados obtidos
até aqui com a questão da universalização do ensino? Qual o
custo/beneficio dos investimentos na educação no Estado de
Minas, a partir de 1991, tendo em vista indicadores de
quantidade e de qualidade? E qual o montante de recursos
aplicados no global e, em especial, na melhoria das
condições e da remuneração e estimulo ao professor?
A Sra. Maria Alba de Souza - Em relação à universalização
do ensino, é o que eu disse no inicio quanto a diminuir a
repetência e a evasão. Então, automaticamente, hoje, em
termos de vaga, já conseguimos essa universalização no
sentido de que todos os alunos já foram atendidos. A medida
que as políticas estão sendo implantadas, a avaliação está
sendo implementada e está havendo um decréscimo desses
problemas detectados.
Quanto ao custo/beneficio, em termos de investimento na
educação de Minas, a partir de 1991, tendo em vista
indicadores de qualidades e quantidades, a partir da
avaliação, pela primeira vez, a Secretaria, na hora de
repassar esses recursos, tem aqueles indicadores para que, a
partir do resultado, a escola que tem menor resultado tenha
um índice maior de recebimento desses recursos. Somos de uma
área pedagógica e trabalhamos junto com a Superintendência
do Planejamento no sentido de determinar um índice para que
as escolas de sucesso não fiquem prejudicadas. A partir de
cada ano, nos reunimos e determinamos o índice para
estabelecer esse montante de uma forma mais correta. E, o
que é aplicado em termos de educação, o próprio Banco
Mundial investe na faixa de US$300.000,00, sendo que a
porcentagem é 50% do Banco e 50% como contrapartida do
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Estado, O que temos de retorno disso é a diminuição da
problemática da repetência. Mas, com referência às condições
de trabalho e remuneração do professor, a Secretaria
estabeleceu algumas prioridades e tentou trabalhar dando
mais ênfase á capacitação e à atualização do professor,
deixando o salário para ser trabalhado num segundo momento.
Então, agora a Secretaria está trabalhando o ensino desse
segmento. A Secretaria quis primeiro dar as condições de
trabalho. Não é uma justificativa, mas é o que se tem
pensado. Hoje, a Secretaria está iniciando um plano de
carreira com um programa de desempenho e, a partir 'desse
desempenho, vai ser vinculado todo o salário do trabalhador.
Estamos um pouco no inicio, embora já tenhamos conseguido
ficar em segundo lugar em termos de salário de professor, no
Pais. Não é o satisfatório, não é o suficiente, mas é o que
Minas conseguiu repassar, por enquanto, para cada
profissional.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Ao encerrarmos este encontro, nós o

fazemos com a plena consciência de que ele significou um
marco na história mineira da elaboração orçamentária, da
formulação e do acompanhamento de políticas públicas. Esta
oportunidade impar de diálogo e troca de idéias revelou-nos,
por um lado, experiências promissoras que nos autorizam
otimismo e confiança no futuro. Mostraram, entretanto, que
há um longo caminho pela frente, caminho que deve ser
palmilhado pelos Poderes e pela sociedade em constante e
harmónica colaboração.
Queremos destacar que a própria organização deste fórum é
um exemplo do que pode ser feito e dos rumos a serem
trilhados; ele nasceu de uma fecunda parceria entre esta
Casa e o Executivo, por meio da Secretaria do Planejamento e
Coordenação Geral, parceria emblemática da vontade de
cooperação, num esforço comum que faça do povo mineiro o
maior beneficiário.
Manifestamos nossos agradecimentos à embaixada americana e
à Conferência Nacional dos Legislativos Americanos pelo
decisivo apoio que tornou possível a presença, entre nós, do
Dr. John Lattimer, que nos trouxe o testemunho de sua larga
vivência do processo de elaboração orçamentária nos Estados
Unidos da América.
Reiteramos nossos agradecimentos aos expositores,
debatedores e coordenadores pela competência com que
souberam enriquecer nossos trabalhos.
Agradecemos ainda a todos os que estiveram conosco nesses
três dias de intensa e produtiva reflexão. Queremos
destacar, especialmente, a participação de técnicos de
outros Estados, a exemplo de Santa Catarina, Espirito Santo,
Ceará, Distrito Federal, Pernambuco e Acre, participação que
aponta a possibilidade de continuado intercâmbio para a
solução de questões que preocupam a todos nós.
Muito se fez aqui: alargaram-se horizontes, equacionaram-se
problemas, esboçaram-se respostas. Este fôrum tem uma
segunda parte, que começa exatamente agora: o desafio de
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tornar efetivos os princípios de uma nova cultura quanto ao
planejamento e a efetivação de políticas públicas
consistentes e eficazes- Que nesse segundo momento possamos
obter o mesmo sucesso que marcou o presente encontro. -
ATA DA 43 REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇ ÃO E
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
! ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Santanna, Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Marcelo
Gonçalves, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de Oliveira e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão de Saúde e Ação Social Miguel
Martini, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Romeu
Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), Geraldo
Rezende, Anivaldo Coelho (substituindo este ao Deputado
Marcos Helênio, por indicação do PT), Alencar da Silveira
Júnior, e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes.
A seguir, o Presidente esclarece que, nos termos do edital
de convocação, esta reunião destina-se a apreciar os
pareceres para o 1 Q turno do Projeto de Lei nQ 367/95, de
autoria do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual
de Saúde - FES - e dá outras providências. Logo após, o
Presidente solicita aos Deputados Arnaldo Penna, Jorge
Eduardo de Oliveira e Clêuber Carneiro que emitam seus
pareceres, respectivamente, pelas Comissões de Constituição
e Justiça, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Ato continuo, o Presidente passa
a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, o qual emite parecer
pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade da proposição com as Emendas ns 1 e 2,
que apresenta- Submetido a discussão e a votação, é esse
parecer aprovado. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
relator pela Comissão de Saúde e Ação Social, opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, e 3 e 4, que apresenta. Colocado
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência do
relator, Deputado Clêuber Carneiro, o Presidente redistribui
a matéria ao Deputado Geraldo Rezende, para emitir o parecer
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O
relator opina pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1
a 4. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna - Glycon Terra

Pinto - Simão Pedro Toledo - Miguel Martini - Marcos Helênio
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- Jairo Ataíde - Alencar da Silveira Júnior - Jorge Eduardo
de Oliveira - Luiz Antônio Zanto - Arnaldo Canarinho.
ATA DA isa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia nove de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Miguel Martini, Paulo
Schettino e Bonifácio Mourão (substituindo este ao Deputado
Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, a
Presidência designa os Deputados Paulo Schettino e Bonifácio
Mourão, respectivamente, relatores dos Requerimentos ns
1.305/96, de autoria do Deputado Geraldo Nascimento, e
1.312/96, de autoria do Deputado Marcos Helênio. A
Presidência comunica o recebimento, pela Comissão, dos
Projetos de Lei ns 309/95, de autoria do Deputado João
Batista de Oliveira, em fase de 2Q turno, e 738/96, de
autoria do Deputado Durval Angelo, em fase de lQ turno.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. O Deputado
Miguel Martini, relator do Projeto de Lei nQ 654/96, de
autoria do Deputado João Leite, apresenta parecer mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria, em 1Q turno.
Submetido a discussão e votação, o parecer é aprovado.
Segue-se a apreciação das matérias de deliberação conclusiva
das Comissões. O Deputado Paulo Schettino apresenta parecer
oral concluindo pela aprovação do Requerimento nQ 1.306/96,
que, submetido a votação, é aprovado. O Deputado Bonifácio
Mourão solicita prazo regimental para emitir parecer sobre o
Requerimento nQ 1.312/96, o qual é concedido pela
Presidência. Continuando, o Presidente submete a discussão e
votação o parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
595/95, que é aprovado. 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, 4 de junho de 1996.
Djalma Diniz, Presidente - Antônio Roberto - Glycon Terra

Pinto.
ATA DA 34a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna e Sebastião Costa (substituindo este ao
Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar
Silva, Arnaldo Penna, Jairo Ataide e Elbe Brandão, membros
da Comissão de Administração Pública; Miguel Martini,
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Geraldo Rezende, Jairo Átaide e Ajalmar Silva (substituindo
este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo 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 os Pareceres
para o l Q Turno dos Projetos de Lei nos 761/96, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, extingue
cargos e dá outras providências; e 762/96, do Governador do
Estado, que altera a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extingue
cargos e dá outras providências. Passa-se, então, à
apreciação do Projeto de Lei nQ 761/96. O Presidente
esclarece que, na reunião anterior, foi aprovado o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e que, durante a
discussão do parecer da Comissão de Administração Pública,
foi concedida vista da matéria ao Deputado Marcos Helênio. O
Presidente dá prosseguimento á discussão do parecer da
Comissão de Administração Pública, o qual conclui pela
aprovação da matéria. Não havendo manifestação, encerra a
discussão e submete o parecer a votação, o qual é aprovado.
Tendo sido distribuídos avulsos do parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, é, pois, dispensada
a sua leitura. A Presidência coloca em discussão o parecer
do relator, Deputado Alencar da Silveira Júnior, o qual
conclui pela aprovação da matéria. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. Passa-se, em seguida, à apreciação do
Projeto de Lei nQ 762/96. O Presidente esclarece que, na
reunião anterior, foi aprovado o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e que, durante a discussão do parecer
da Comissão de Administração Pública, foi concedida vista da
matéria ao Deputado Marcos Helênio. O Presidente dá
prosseguimento à discussão do parecer da Comissão de
Administração Pública, o qual conclui pela aprovação da
matéria. Não havendo manifestação, encerra a discussão e
submete o parecer a votação, o qual é aprovado Tendo sido
distribuídos avulsos do parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, é, pois, dispensada a sua
leitura. A Presidência coloca em discussão o parecer do
relator, Deputado Alencar da Silveira Júnior, o qual conclui
pela aprovação da matéria Discutido e votado, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, solicita que seja
lavrada a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Ajalmar
Silva - Elbe Brandão - Durval Angelo - Miguel Martini -
Jairo Ataide - Gilmar Machado - José Bonifácio.
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ATA DA 35a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de maio de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, José
Bonifácio (em substituição ao Deputado Simão Pedro Toledo,
por indicação da Liderança do PSDB), Durval Angelo
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do PT), e Elbe Brandão, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo
Penna, Elbe Brandão, Durval Angelo e Geraldo Santanna (em
substituição ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Administração
Pública; e Miguel Martini, Jairo Ataide, Gilmar Machado e
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
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 ouvir o Diretor-Geral do
DER-MG e os Presidentes da COPASA-MG, do SINDIELETRO, da
ABES e do SICEPOT-MG, que prestarão esclarecimentos sobre o
Projeto de Lei nQ 729/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio
de concessão ou permissão, os serviços públicos que menciona
e dá outras providências; e a apreciar os pareceres para o
lp turno sobre o referido projeto. A Presidência convida a
tomarem assento à mesa os Srs. Israel Pinheiro Filho,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, representando o
Diretor-Geral do DER-MG; Pedro Scapolatempore, representante
da COPASA-MG; Cacilda Teixeira de Carvalho, Presidente da
ABES; e José Mário de Freitas e Flávio Lima, representantes
do SICEPOT-MG. A seguir, o Presidente concede a palavra ao
Sr. Israel Pinheiro Filho. Falam, logo após, os Srs. Pedro
Scapolatempore, Cacilda Teixeira de Carvalho, José Mário de
Freitas e Flávio Lima. Ato continuo, passa-se à fase dos
debates, dos quais participam os Deputados Ajalmar Silva,
José Bonifácio, Durval Angelo, Miguel Martini, Geraldo
Santanna e Ailton Vilela, que comparece ao recinto da
reunião neste momento. Encerrados os debates e verificada a
inexistência de quorum" para a continuação dos trabalhos, o
Presidente agradece a presença dos convidados e
Parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião conjunta, a se realizar no dia 15/5/96, às
15 horas, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei
nQ 729/96, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão
- Geraldo Rezende - Ajalmar Silva - Romeu Queiroz - Clêuber
Carneiro - Jairo Ataide - Gilmar Machado - Miguel Martini.
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ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 25/96
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de abril de mil novecentos e noventa e seis, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Ailton
Vilela, José Maria Barros, Miguel Martini, Geraldo Rezende,
José Braga, Paulo Schettino, Maria Olivia e Jorge Eduardo de
Oliveira (este em substituição ao Deputado Toninho Zeitune,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc', Deputado Âilton Vilela, declara aberta a reunião e
informa que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar relator e programar os trabalhos. A
seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Paulo
Schettino para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Geraldo Rezende,
com 9 votos, e Paulo Schettino, com 6 votos. O Presidente
"ad hoc" dá posse ao Deputado Geraldo Rezende, que, por sua
vez, empossa o Vice-Presidente O Deputado Geraldo Rezende
agradece a escolha de seu nome e designa para relator da
matéria em 1Q turno o Deputado José Maria Barros. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Aliton Vilela, Presidente - Dilzon Meio - Ajalmar Silva -
Gilmar Machado - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo -
Sebastião Costa - Alberto Pinto Coelho. - -
ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
maio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e
José Maria Barros, membros da Comissão supracitada. Na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião •e solicita à
Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado José Maria Barros o Projeto de Lei nQ 729/96.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da proposição, matéria sujeita à apreciação do
Plenário. O Deputado José Maria Barros apresenta parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetida
a discussão e votação, é o parecer aprovado. 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, 4 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.
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ATA DA 99 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA CRIADA - PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇOES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
maio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Paulo Piau, Gilmar
Machado e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada.
Está presente também o Deputado Ajaimar Silva. Havendo
número regimental, e na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, assume a Presidência,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Paulo
Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência presta aos membros da Comissão asseguintes
informações: a Secretaria da Fazenda encaminhou  Comissão a
cópia das DAMEFs-ANEXO 1-VAF A", solicitadas anteriormente;
respondendo ao Ofício nQ 462/96, a Prefeitura Municipal de
Patrocínio comunica que, no período de 1993 até a presente
data, não contratou nenhuma empresa de consultoria para
apuração do índice do VAF; o Sr. Milton Tavares Campos
encaminhou à Comissão a sua declaração de bens, conforme
havia sido solicitado; o Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor
de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e
de Combate á Sonegação Fiscal, informa que ingressou com
ação civil pública contra os Srs. Ruy José Vianna Lage, ex-
Prefeito de Belo Horizonte, Evandro de Pádua Abreu, Evandro
Antônio Brazil, Lomelino de Andrade Couto, Ezequiel
Bonifácio Leite e contra a ORPAM - Organização Paulista de
Assessoria aos Municípios Ltda., com objetivo de anular atos
lesivos ao patrimônio público de Belo Horizonte.
Considerando que a matéria veiculada na citada ação guarda
similitude com o campo de trabalho da Comissão, solicita a
juntada da respectiva documentação inicial ao processo da
CRI; a empresa Tema Consultoria Econômica e Financeira Ltda.
apresentou documento no qual busca explicar a
correspondência remetida ao Deputado Gilmar Machado e requer
que não seja obstado à empresa e ao advogado signatário
dessa correspondência o exercício de seus direitos e
prerrogativas constitucionais, pois apenas assim a apuração
terá a qualificação da justiça. O Presidente determina que a
documentação citada seja anexada aos autos da Comissão. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir o
Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, convida-o a
tomar assento à mesa juntamente com seus assessores, Srs.
Osmar Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendência Central
de Auditoria da Secretaria da Fazenda. João Alberto
Vizzotto, Superintendente da Receita Estadual, e João Bosco
Geordano da Silva, Corregedor do Estado. O Presidente
esclarece que os assessores poderão auxiliar o Secretário,
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se solicitados, mas não poderão se manifestar. A Presidência
passa a palavra ao Sr. João Heraldo Lima, para que faça as
declarações que julgar necessárias. Após a exposição, fazem
perguntas ao convidado os Deputados Gilmar Machado, Carlos
Pimenta, Paulo Piau e Arnaldo Penna, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrada a fase de questionamentos, a
Presidência agradece a participação do Sr. João Heraldo Lima
e passa á fase de apresentação de proposições. O Deputado
Carlos Pimenta, com a palavra, sugere que seja feito contato
com um representante da Associação dos Fiscais da Fazenda e
com um representante do Ministério Público para auxfliarem
na verificação das DAMEFs enviadas pela Secretaria da
Fazenda. Os membros da Comissão acatam essa sugestão. O
Deputado Gilmar Machado propõe que os depoentes do dia 5 de
junho sejam dispensados, uma vez que, recebidas as DAMEEs,
seria mais viável analisá-las primeiramente e depois, se
necessário, marcar nova data para os depoimentos. Colocada
em votação, a proposta é aprovada. O Deputado Gilmar Machado
também solicita que seja cobrada da Presidência da TELEMIG a
documentação requerida anteriormente. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, do Sr. João Heraldo Lima, dos seus assessores
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Paulo Piau - Arnaldo Penna -
Durval Angelo.
ATA DA 29? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia trinta de maio de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Romeu Queiroz, Glycon Terra Pinto, Marcos
Helênio e Dilaon Melo (substituindo este ao Deputado Miguel
Martini, por indicação da Bancada do Bloco da Maioria),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente,
Deputado Miguel Martini, o Vice-Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, assume a Presidência dos trabalhos e, havendo
número regimental., solicita ao Deputado Dilzon Melo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
acusa o recebimento do Oficio ng 1.096/96, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, publicado no !!Diário do
Legislativo!! do dia 17/5/96. Encerrada a l Parte da
reunião, passa-se â 2a Fase da Ordem do Dia. Nesta fase, o
Deputado Gilmar Machado assume o lugar do Deputado Marcos
Helênio. Em seguida, o Deputado Dilzon Melo apresenta
requerimento no qual solicita que o Projeto de Lei nQ 320/96
seja votado em último lugar. Ato continuo, o Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento no qual solicita que os
Projetos de Lei nQs 624/95, 745, 746, 747, 761 e 762/96
sejam apreciados após as demais matérias constantes na
pauta. Tais requerimentos, formulados com base nos termos do
art. 35, 1, do Regimento Interno, são colocados em votação
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e, cada um por sua vez, são aprovados por unanimidade. Logo
após, o Deputado Marcos Helênio reassume suas funções como
membro efetivo. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, relator do
Projeto de Lei ng 389/95, designado nos termos do art. 135,

l, do Regimento Interno, que solicita prazo regimental
para emitir o parecer sobre o referido projeto, e seu pedido
é deferido pela Presidência. Em seguida, o Presidente
informa que na reunião anterior o Deputado Gilmar Machado
solicitou vista dos Projetos de Lei nos 624/95, 745, 746,
747, 761 e 762/96. A seguir, são submetidos a discussão e
votação e aprovados os pareceres que concluem pela
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 624/95
(relator: Deputado Antônio Andrade); 745/96 (relator:
Deputado Romeu Queiroz); 747/96 na forma do vencido no lQ
turno e com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Clêuber
Carneiro); 746/96 na forma do vencido no lç turno (relator:
Deputado Glycon Terra Pinto); 761 e 762/96 (relator:
Deputado Antônio Andrade). Na fase de discussão dos Projetos
de Lei ngs 624/95 e 761/96, o Deputado Gilmar Machado
apresenta propostas de emenda aos mencionados projetos,
sendo rejeitada a referente ao Projeto de Lei ng 624/95 e
declarada prejudicada a proposta de emenda referente ao
Projeto de Lei flQ 761/96, nos termos do art. 122, XII, do
Regimento Interno. Devido à ausência do Deputado Gilmar
Machado, o Deputado Marcos Helênio assume suas atribuições e
apresenta proposta de emenda ao Projeto de Lei flQ 762/96,
que é declarada prejudicada pelo Presidente, nos termos do
art. 122, XII, do Regimento Interno. Em seguida, o
Presidente verifica a inexistência de "quorum" para dar
prosseguimento aos trabalhos. 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, 5 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior -

Geraldo Rezende - Marcos Helênio.
ATA 0* la REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ
12.931
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro
de junho de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Braga, João Leite e
Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ao hoc", Deputado José
Braga, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
Comissão, designar relator e programar os trabalhos. A
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação
aos Deputados e convida o Deputado Gilmar Machado para atuar
como escrutinador. Feita a contagem dos votos, a Presidência
proclama eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados José Braga e João Leite. 0
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Presidente 'ac1 hoc" declara empossado no cargo de Vice-
Presidente o Deputado João Leite, a quem passa a direção dos
trabalhos. Este declara empossado no cargo de Presidente o
Deputado José Braga, a quem retorna a direção dos trabalhos.
Dando prosseguimento à reunião, o Presidente agradece a
confiança nele depositada, designa o Deputado Gilmar Machado
relator da matéria e informa que ele disporá do prazo
regimental para emitir seu parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 5, às 141h45min, com a finalidade de se
apreciar o parecer do relator sobre a matéria, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
José Brada, Presidente - João Leite - Ivo José.

ATA DA Ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.931
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados José Braga, João Leite e Ivo
José, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Braga, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer do relator e solicita ao Deputado João
Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na
ausência do relator da matéria, Deputado Gilmar Machado, a
Presidência solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura do parecer, que se encontra assinado. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer, que conclui pela
manutenção do veto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e
suspende os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos
os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado João Leite
que proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes, e encerra os trabalhos da
Comissão.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
José Braga, Presidente - João Leite - Ivo José.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 820/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a contratação de pessoal do Poder
Executivo e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo' em 22/5/96, a matéria
foi encaminhada a esta Comissão para exame preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, "a', do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Lei Complementar flQ 82, de 27/3/95, regulamentando o art.
169, "caput", da Constituição Federal, impôs o limite de 60%
das respectivas receitas correntes liquidas para o gasto dos
Estados com pessoal, ativo e inativo. Corno é de amplo
conhecimento, em Minas Gerais as despesas do poder público
com pessoal exorbitam significativamente do teto
estabelecido.
Nesse contexto, o projeto de lei sob comento tenciona criar

mecanismos que concorram para a contenção de tais despesas,
até que elas fiquem dentro dos limites impostos pela lei
complementar. Tais mecanismos consistem, basicamente, em
fazer depender da aprovação do Governador os atos de
contratação de pessoal em órgãos e entidades do Poder
Executivo, assim como as publicações de edital para a
abertura de concurso público no Estado.
Embora seja justa a preocupação que inspirou a formulação

do projeto, temos a ponderar que a proposta nele contida
viola frontalmente preceitos básicos de natureza
constitucional-administrativa, não merecendo, portanto, a
acolhida desta Casa. Explicamo-nos.
Ao submeter os atos de contratação de pessoal do Executivo
à aprovação do Governador, o projeto vem fixar norma
relativa ao funcionamento interno daquele Poder. Nesse
ponto, viola-se o magno principio da independência e
harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2Q da
Constituição da República e no art. 6Q da Carta mineira. Por
força desse principio, é dado a cada um dos Poderes ampla
liberdade para organizar os respectivos serviços, observadas
apenas as limitações decorrentes do texto constitucional e
da lei. Nesse sentido, a Carta Estadual, no art. 90. XIV,
outorga ao Governador competência privativa para dispor, na
forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder sob
sua chefia. De outra parte, no art. 66, III, estatui que as
leis que versem sobre a estrutura e o funcionamento dos
órgãos e das entidades do Executivo são de iniciativa
privativa do Governador A titulo de esclarecimento
adicional, assinalamos que disposições análogas foram
estabelecidas para os Poderes Judiciário e Legislativo, tudo
com vistas a conferir conteúdo concreto ao cânone da
independência e harmonia entre os Poderes.
A luz desse mesmo principio constitucional, apresenta-se
também inaceitável a submissão da publicação dos editais dos
concursos públicos a se realizarem no Estado à anuência do
Governador. Para entendermos o alcance desse preceito
Consignado no projeto, devemos ter presente, de um lado, que
o termo 'Estado' abrange os três Poderes e, de outro lado,
que a publicação de edital de concurso é a primeira fase do
procedimento necessário ao provimento de cargos e empregos
públicos. Ora, o provimento do respectivo quadro de cargos e
empregos (estabelecido mediante lei, para o Executivo e o
Judiciário, e por meio de resolução, no Legislativo)
constitui matéria pertinente à administração interna de cada
um dos Poderes. Assim, fazer depender da concordância do



Governador a publicação de todo e qualquer edital para
concurso no Estado é impor ao Legislativo e ao Executivo uma
sujeição absolutamente incompatível com a independência que
lhes foi conferida pela Lei Maior-

Conclusão
Por essas razões, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucinal idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n
820/96.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo -
Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 729/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 729/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio
de concessão ou de permissão, os serviços públicos que
menciona e dá outras providências, foi aprovado em turno
único, na forma do 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, 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 No 729/96
Autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou de permissão, os serviços públicos que menciona e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por
meio de concessão ou de permissão, exigida a licitação, a
prestação dos seguintes serviços públicos, precedidos ou não
da execução de obra pública, que sejam de competência do
Estado:

- construção, restauração, conservação, manutenção,
ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias;
II - construção, recuperação, conservação, manutenção,

ampliação e operação de terminais dos diferentes meios de
transporte de pessoas e bens;
III - gás canalizado;
IV - tratamento de esgotos sanitários;
v - vistoria e inspeção de segurança nos veículos
licenciados ou registrados pelo Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - DETRAN-MG -, nos termos da legislação
pertinente;
vi - guarda de veículos automotores apreendidos ou
recolhidos por autoridades policiais no Estado;
VII - realização de perícia e elaboração de laudo técnico
para apuração de responsabilidade civil em razão de dano
provocado por acidente de trânsito.

I Q - As concessões e as permissões a que se refere o
caput' deste artigo reger-se-ão pelas normas da Lei Federal
nQ 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da Lei Federal n
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9.074, de 7 de julho de 1995, observado o disposto nesta
lei -
§ 2Q - A autorização de que trata este artigo estende-se

aos serviços relacionados nos incisos I. Ir e IV que sejam
de competência da União e dos municípios e cuja exploração
seja delegada ao Estado.
Art. Q - A prestação dos serviços de que trata esta lei
deverá ser feita de forma a satisfazer as exigências de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade e cortesia, bem como de modicidade
das tarifas.
Art. 3Q - Sem prejuízo do disposto na Lei Federal nQ 8.078,

de 11 de setembro de 1990, e na Lei Federal nQ 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, são direitos do usuário dos serviços
de que trata esta lei:

- ser notificado previamente, no caso de interrupção na
prestação do serviço;
II - contestar administrativamente, no todo ou em parte, os

valores cobrados pela prestação dos serviços.
Parágrafo único - O desrespeito aos direitos do usuário,

quando contumaz e comprovado, constitui motivo licito para a
intervenção do poder concedente na concessão.
Art. 4Q - Sem prejuízo das atividades de fiscalização e
controle, de responsabilidade do poder concedente, o
regulamento especifico de cada concessão deverá prever a
constituição de comissão de acompanhamento e fiscalização
periódica, composta de representantes do poder concedente,
do concessionário e dos usuários, de forma paritária.

1 Q - São atribuições da comissão de acompanhamento e
fiscalização, além de outras definidas em cada regulamento:

- acompanhar os cálculos referentes á fixação, ao
reajustamento e à revisão das tarifas;
II - fiscalizar a observância dos padrões de qualidade do

serviço e dos produtos;
III - formular sugestões ao poder concedente para o

aperfeiçoamento e a expansão dos serviços;
IV - receber e encaminhar ao poder concedente reclamações

contra os serviços;
V - divulgar os direitos do usuário.
# 2Q - O representante ou os representantes dos usuários na

comissão a que se refere este artigo serão escolhidos pelo
poder concedente entre os indicados em lista elaborada por
associação legalmente constituída para esse fim, por
entidade não governamental com atuação técnica na área do
serviço e por associação de moradores da região interessada.
Art. SQ - O prazo para as concessões de que trata esta lei
é de até 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado por, no
máximo, 30 (trinta) anos, se houver interesse público
devidamente justificado e desde que a prorrogação esteja
prevista no edital.
Parágrafo único - O prazo da concessão fixado no edital de
licitação deverá atender, em cada caso, ao interesse público
e às necessidades ditadas pelo valor do investimento.



Art. 6Q - A tarifa dos serviços será fixada, reajustada e
revisada segundo os critérios, as condições e os prazos
previstos no edital e no contrato, observado o principio do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação
vigente e as normas regulamentares.
Parágrafo único - O ato que der origem ao reajuste ou á
revisão da tarifa será fundamentado, acompanhado por estudos
técnicos e publicado em jornais de grande circulação
anteriormente á alteração das tarifas-
Art. 7 - O Poder Executivo instituirá órgão técnico com a
finalidade de organizar e coordenar as atividades de
planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e
das permissões.
6 lQ - A estrutura, as atribuições e o regime de
funcionamento do órgão de que trata este artigo serão
definidos em regulamento, que deverá prever a atuação do
Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON - junto
a esse órgão.
6 2Q - O órgão de que trata este artigo deverá auxiliar

tecnicamente a comissão prevista no art. 4g , prestando-lhe
as informações necessárias e responsabilizando-se pelo
encaminhamento de suas deliberações ás autoridades
competentes.
§ 3g - O órgão técnico contará com o assessoramento

jurídico da Procuradoria-Geral do Estado
Art. 8g - Considera-se válida pelo prazo fixado no
contrato, no ato de outorga ou nas legislações estadual e
federal pertinentes, a concessãoou a permissão de serviço
público outorgada anteriormente á vigência desta lei.
Parágrafo único - Fica mantida pelo prazo de 5 (cinco)

anos, prorrogável por igual período, a concessão de uso de
terminal rodoviário que, na data de publicação desta lei, se
encontre em vigor ou com prazo de vigência vencido.
Art. 9g - Recursos auferidos pelo concessionário em rodovia

objeto de concessão poderão ser aplicados no melhoramento,
na ampliação da capacidade, na conservação, na sinalização _e
em obras complementares de trechos rodoviários que a ela dão
acesso, segundo o estabelecido no edital e no contrato.
Art 10 - O concessionário ou permissionário titular de
crédito indiscutível junto ao Estado, ou junto a órgão ou
entidade sob o seu controle direto ou indireto, poderá
utilizar, para efeito de compensação, até 80% (oitenta por
cento) do valor do crédito para saldar eventuais débitos
resultantes do contrato de concessão ou permissão.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei no 11.372, de 30 de dezembro de 1993.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
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SELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA lSBg REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
- Wanderley Ávila e Sebastião Navarro Vieira

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegrama e
cartões - Apresentação de Proposições: Requerimentos ngs
1.478 a 1.485/96 - Requerimento do Deputado Paulo Schettino
- Comunicações: Comunicações do Deputado Luiz Antônio Zanto
(2) - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n
12.978 - Leitura de Comunicações Apresentadas - Discussão e
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei flQ 729/96; aprovação; verificação de votação;
inexistência de 'quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição do número regimental; inexistência
de"quorum" para votação; chamada para verificação do número
regimental; existência de "quorum" para votação; renovação
da votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
729196; aprovação - Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais; aprovação -
Requerimento do Deputado Paulo Schettino; aprovação -
Requerimento 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; aprovação - Requerimentos dos
Deputados Elbe Brandão, Wilson Trópia, Ronaldo Vasconceilos
e Dinis Pinheiro; aprovação - Requerimento nQ 1.113/96;
aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 762/96;
aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.931; manutenção - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei ng 420/95; Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; deferimento - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei nQ 104/95; aprovação na forma do vencido em
lg turno, com a Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados: -
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio Júlio
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - 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 Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento
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- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Rannas - 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 - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 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, a Sra. 22-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Antônio Júlio, Sg-Secretário, nas funções de
1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Âdib O. Jatene, Ministro da Saúde, solicitando o

apoio desta Casa para a aprovação da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira - CPMF. (- A Comissão de Saúde
e Ação Social.)
Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda,

encaminhando cópia do Relatório do Grupo de Trabalho - GT-
VAF, relativo a 1995. (- A CPI-VAF.)
Do Sr. João Batista de Oliveira. Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da
Representação nQ 84, aprovada por essa Câmara, que solicita
a implantação de uma unidade do Colégio Tiradentes na região
Norte de Juiz de Fora, para atender os familiares dos
policiais lotados no 27Q Batalhão da PMMG. (- A Comissão de
Educação.),
Do Sr. Divino Caixeta, Chefe de Gabinete do Diretor-Geral

do DER-MG, informando, em atenção a requerimento da Comissão
de Justiça, que o trecho da Rodovia MG-202 que se inicia no
entroncamento da Rodovia MG-161, entre os Municípios de São
Romão e São João da Ponte, não possui denominação oficial.
(- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei no
802/96.)
Da Sra. Ione Guimarães Jordão Oliveira e outras,

funcionárias públicas, solicitando a aprovação da Emenda n
5 ao Projeto de Lei nQ 624/95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 624195.)

TELEGRAMA
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Do Sr. Eustáquio Wagner Guimarães Gomes, Superintendente
Estadual do Banco do Brasil S.A., agradecendo convite para a
reunião especial em homenagem à memória do Sr. José Maria
Ai kmim.

CARTÕES
Dos Srs. José Tarcísio Caixeta, Secretário Municipal de
Indústria e Comércio, e José Maria Borges, Presidente do
IPSEMC, agradecendo convite para a reunião especial em
homenagem ao centenário de fundação da Associação Comercial
de Juiz de Fora.
Do Sr. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, agradecendo convite para
participar da etapa do ciclo de debates com o tema
"Âgr i bus i ness".

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:

NQ 1.478/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Seareiros da Paz, localizada no Município de
Muriaé, por seus dez anos de existência.
Ng 1.479/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Amor e Justiça, localizada no Município de Patos de
Minas, por seus 61 anos de existência.
NQ 1.480/96, do Deputado Wanderley Avíla, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Paladinos da Pátria, localizada nesta Capital, por
seus nove anos de existência.
NQ 1.481/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luzes da Prata, localizada no Município de Lagoa da
Prata, por seus 13 anos de existência.
Ng 1.482/96, do Deputado Wanderiey Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Tiradentes, localizada no Município de Uberlândia,
por seus 16 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.
NQ 1.483/96, do Deputado Wilson Trópia, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Presidente do jornal 'Estado de Minas" pela publicação, em
5/6/96, do "Caderno Ecológico". (- A Comissão de Meio
Ambiente.)
Ng 1.484/96, do Deputado Marco Régis, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
nomeação dos aprovados nos concursos públicos para cargos de
Professores P3 e P5, Grau A, objeto dos Editais ns 9 e
10/91. (- A Comissão de Educação.)
NQ 1.485/96, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
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família Bernardes Dia pela construção do Hospital
Maternidade Med Center, no Município de Patrocínio. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
- E também encaminhado á Mesa requerimento do Deputado

Paulo Schettino.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Luiz Antônio Zanto (2).

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a Ia 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.978,
originada do Projeto de Lei nQ 671/96. Pelo PSDB: efetivo -
Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Miguel Martini
pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente -
Deputado Anderson Adauto; pelo PPB: efetivo - Deputado
Antônio Genaro; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho;
pelo PFL: efetivo - Deputado Clêuber Carneiro; suplente -
Deputado Sebastião Costa; pelo PV e PT: efetivo - Deputado
Wilson Trópia; suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo.
À Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Luiz
Antônio Zanto (2) - falecimento dos Srs. Rannys Henrique
Melo e Esterlipe Vieira, em Frutal (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei n 729/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a delegar, por meio de concessão ou permissão, os
serviços públicos que menciona e dá outras providências. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Verificação. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 10 Deputados, nenhum
Deputado votou contra; três Deputados votaram em branco. Não
há quorum' para votação. A Presidência torna sem efeito a
votação e, nos termos do 6Q do art. 255 do Regimento
Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para recomposição de 'quorum".
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados.
Portanto, não há ' quorum " para votação. Tendo em vista a
chegada de diversos Deputados em Plenário, a Presidência vai
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solicitar ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a
verificação de "quorum".
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Responderam
à chamada 46 Deputados. Há"quorum" para votação.
A Presidência vai renovar a votação do Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei flQ 729/96. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais, em que se solicita o encaminhamento
de pedido de providências à BHTRANS para que seja fechada ao
trânsito de pedestres toda a pista central do "busway" da
Av. Cristiano Machado, com instalação de gradis. Os
Deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento do Deputado Paulo Schettino, em que solicita,
na forma regimental, seja encaminhado oficio ao Presidente
da TELEMIG, solicitando-lhe a instalação de telefone público
comunitário no Bairro Goiânia. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.
Requerimento da Comissão Especial para Averiguar e Propor

Soluções Urgentes para o Equacionamento de Problemas que
Atingem os Municípios do Médio .Jequitinhonha, em virtude da
Seca que Assola a Região, em que solicita a prorrogação de
seus trabalhos por mais 30 dias. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, os requerimentos dos Deputados Elbe Brandão, em
que solicita, na forma regimental, tramitação, em regime de
urgência, para o Projeto de Lei ng 802/96, que dá
denominação de Denizar Veloso Santos à MG-202; Wilson
Trópia, em que solicita audiência da Comissão de Meio
Ambiente com relação ao Projeto de Lei ng 753/96, que cria o
programa de recuperação, proteção e desenvolvimento do
potencial turístico da Estrada Real; Ronaldo Vasconceilos,
tramitação, em regime de urgência, para o Projeto de Lei n
252/95, do Deputado Raul Lima Neto, que disciplina o
exercício da pesca nos cursos de água; e Dinis Pinheiro, em
que solicita audiência da Comissão de Defesa do Consumidor
com relação ao Projeto de Lei nQ 812/96. (Cumpra-se.)
O Sr. Presidente - Requerimento flQ 1.113/96, da Comissão de
Meio Ambiente, em que se solicita ao Presidente da
RURALMINAS e ao Superintendente do IBAMA o encaminhamento a
esta Casa de relatório contendo informações sobre a área
total de terras públicas arrendadas a empresas
reflorestadoras, a localização dessas terras, o número dos
contratos e os nomes das empresas arrendatárias. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,
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o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 11i Fase,
a Presidência passa à 2? Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 762/96. do Governador do Estado, que altera a
estrutura orgânica da Secretaria de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento, extingue cargos e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei nQ 12.931, que dá a denominação de João Correa Armond à
Escola Estadual do Bairro Sevilha II, localizada no
Município de Ribeirão das Neves. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação, por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar sim, e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não". A Presidência
convida para atuarem como escrutinadores os Deputados João
Leite e Leonidio Bouças Com a palavra, o Sr Secretário,
para proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rômolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Antônio Júlio - Ajalmar Silva -
Almir Cardoso - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval

Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio
Bouças - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Mauri Torres -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Helvécio - Toninha Zeitune.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Solicito aos
escrutinadores que procedam à abertura da urna para
verificação da coincidência do número de sobrecartas com o
de votantes. (- Pausa.)
- Procede-se á verificação-
0 Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Foram encontradas
43 sobrecartas. 0 número de votantes confere com o de
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sobrecartas. A Presidência solicita aos escrutinadores que
procedam à apuração dos votos. (- Pausa-)
- Procede-se à apuração dos votos.
o Sr. presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Votaram

" não " 3 Deputados. Está, portanto, mantido o veto. Oficie-se
ao Governador do Estado.
Discussão, em lp turno, do Projeto de Lei ng 420/95. do
Deputado Gilmar Machado, que cria o Fundo Estadual para o
Desenvolvimento da Comunicação Social e dá outras
providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento interno. Sobre a mesa, requerimento do
Deputado Gilmar Machado, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 420/96, de sua autoria. A
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se o
projeto.
Discussão, em 29 turno, do Projeto de Lei flQ 104/95, do
Deputado Jorge Hannas (ex-Projeto de Lei ng 1.339/93, do
Deputado Tarcísio Henriques), que acrescenta competência ao
parágrafo único do art. 19 da Lei nQ 5.830, de 1971,
(aumenta o número de autoridades com competência para
fornecimento de atestado a projetos de utilidade pública). A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 19 turno, com a Emenda nQ 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 nQ 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei n
104/95 na forma do vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1. A
Comissão de Redação

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião especial de logo mais, às 20 horas, e para a
extraordinária de amanhã, dia 12, às 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como 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 26a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 22
DE MAIO DE 1996, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO FORUM

TÉCNICO ORÇAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS, COM O TEMA "ASPECTOS
DA ELABORAÇÃO "ORÇAMENTÁRIA NOS EUA"

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião
Navarro Vieira

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. John N. Lattimer - Palavras do Sr. Luiz
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Aureliano Gama de Andrade - Designação do coordenador dos
debates - Palavras do coordenador - Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - lbrahim Jacob -
Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinflo Patrús) - Ás ghlsmin,
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 â leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Bonifácio Mourão, 2o-Secretário 'ad hoc',

procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á
mesa os Exmos. Srs. Dr. John N. Lattimer, especialista
financeiro da Assembléia Legislativa de Oregon, nos Estados
Unidos, e ex-assessor das Comissões de Orçamento dos Estados
do Kansas, de Ohio e de Illinois, nos Estados Unidos; Prof.
Luiz Aureliano Gama de Andrade, professor do Departamento de
Ciências Políticas da UFMG; e Deputado Wanderley Ávila, l Q--
Vice-Presidente desta Casa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião a dar
prosseguimento ao Fórum Técnico Orçamento e Políticas
Públicas, com o tema "Aspectos da Elaboração Orçamentária
nos Estados Unidos".

Palavras do Sr. Presidente
Nosso primeiro expositor, Dr. John N. Lattimer, nos últimos
28 anos, trabalhou em quatro Assembléias Legislativas dos
Estados Unidos, nas áreas de desenvolvimento de políticas,
programas de avaliação e orçamento. O Sr Lattimer trabalhou



426

para a Comissão Conjunta de Orçamento do Kansas, para a
Comissão de Orçamento de Ohio e, por 17 anos, trabalhou para
a Assembléia Geral de Illinois, nas áreas de finança
escolar, programa de avaliação orçamentária e fundos
orçamentários federais.
Nesses últimos oito anos, o Sr. Lattimer está trabalhando

como especialista financeiro da Assembléia Legislativa do
Oregon, ao mesmo tempo em que fornece apoio profissional
para a Comissão Conjunta de Orçamento, para o Conselho de
Emergência do Estado, para a Comissão Conjunta de Auditoria
Legislativa e para a Comissão Conjunta de Informação
Administrativa e Tecnologia.
No periodo de 1983 a 1984, o Sr. Lattimer foi Presidente da
Conferência Nacional das Legislaturas Estaduais - NCSL -,
que é uma entidade que congrega todas as Assembléias
Legislativas e os Senados Estaduais dos Estados Unidos, e
foi eleito, durante li anos seguidos, como membro do
Conselho Diretor do Lincoln Landi Community Coliege, tendo
sido Presidente por dois mandatos. Publicou vários artigos
sobre o papel dos Legislativos Estaduais na definição das
politicas governamentais e colaborou com um livro sobre
governos locais. O Sr. Lattimer tem bacharelado pela
Universidade de Sourthern Illinois e mestrado pela
Universidade do Kansas.
Esse é, portanto, o nosso primeiro expositor desta manhã, a

quem temos a alegria de passar a palavra, para que faça sua
exposição. Com a palavra, o Sr. John Lattimer.

Palavras do Sr. John N. Lattimer
Bom dia. E realmente um prazer estar aqui, hoje, para falar
a vocês sobre os métodos de controle do orçamento nos
Estados unidos Eu gostaria de iniciar mostrando-lhes alguns
aspectos da Constituição e da posição legal do orçamento nos
Estados Unidos, porque se trata de algo diferente da
Constituição do Brasil.
Tanto nossa Constituição Federal quanto nossas
Constituições Estaduais dão o controle das finanças para o
Poder Legislativo De fato, a força do Legislativo nos
Estados Unidos está no poder, na autoridade de controlar o
orçamento e as finanças. Além disso, é interessante saber
que nossa Constituição Federal estabelece apenas poderes
especificos para o Governo Federal e confere todos os outros
poderes aos Estados. Assim, os Estados Unidos são,
realmente, uma Federação de Estados, com grande preocupação
com os assuntos de cada um deles. Então, o Legislativo, por
si, dá a cada um dos Estados o poder de elaborar suas
próprias leis e seu próprio orçamento.
Cada Estado faz sua arrecadação. E certo que temos alguns
programas que recebem fundos do Governo Federal, mas são
Poucos, se comparados com os recursos arrecadados em cada
Estado, por seus próprios meios. Além disso, os governos
locais, nos Estados Unidos, são corporações regidas por lei
estadual. Não há alusão a governo local em nossa
Constituição Federal. Conseqüentemente, os governos locais
estão autorizados a existir somente pela lei estadual e pelo
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Legislativo. E o Legislativo controla como eles serão
estruturados e o que serão capazes de implementar, em termos
de projetos e programas, e, também, que recursos vão poder
usar para cobrar impostos de seus cidadãos, para custear
seus programas.
E importante entender que, nos Estados Unidos, a maioria
dos recursos arrecadados nos Estados são usados para
educação. Para nós, a educação é quase uma religião.
Consideramos o assunto tão importante que gastamos, em
Oregon, 67% do nosso orçamento geral com educação. Gastamos
cerca de 25% do orçamento com serviços sociais, sendo a
maior parte com saúde, incluindo os programas para idosos,
asilos, etc. Cerca de 12% do nosso orçamento é gasto com
segurança pública, incluindo os tribunais, as prisões e a
policia estadual. O resto é gasto com uma variedade de
coisas, incluindo a mim, meu escritório e o Legislativo.
O processo de elaboração do orçamento nos Estados Unidos é

orgânico, está mudando constantemente. Podemos pensá-lo. como
um circulo; começa com as leis estatutárias, pelas quais o
Legislativo estabelece programas, projetos e impostos a
serem arrecadados de cada cidadão e das empresas
particulares. Tais leis descrevem cada órgão governamental,
suas atribuições, seus objetivos e poderes. Então, o
Legislativo vai definir o orçamento com base nessas leis
estatutárias que definem os programas. Assim, a natureza
orgânica do processo de elaboração do orçamento e cada parte
do nosso processo legislativo se completam.
Os órgãos governamentais não podem existir nem funcionar
sem estar regulamentados por lei e não podem desenvolver
programas ou trabalhos externos que extrapolem essa
autorização. Além disso, o Legislativo destina a verba na
forma de uma lei de apropriação, que é uma de suas
atribuições previstas por lei, para cada programa, para cada
órgão governamental
Em Oregon, temos cerca de 120 órgãos governamentais ligados
ao Executivo. E, como vocês, temos um Judiciário
independente, responsável pelos Tribunais. Temos, também, um
Departamento de Tesouro Estadual, encarregado de investir os
fundos estaduais e de contra-assinar as questões que foram
assinadas para pagamentos de serviços pelo Executivo e pelo
Legislativo. Esse corpo tem, também, a orientação do
Legislativo, para que isso só seja feito de acordo com a sua
autorização. Então, há um grande nível de controle sobre os
gastos dos fundos públicos nos Estados Unidos. Como já
disse, é um processo circular e orgânico, que começa com a
lei estatutária e, depois, o orçamento-
0 orçamento é estabelecido, como disse, através de um ato
estatutário, que inclui não apenas os dólares que estão
sendo alocados a cada programa e a cada órgão governamental
mas também descreve o uso desses fundos, os objetivos dos
programas que estão sendo financiados através dessa lei ou
desse ato legal e o que a legislatura espera como resultado
deles. Vou falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco.
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Temos uma outra parte do processo orçamentário, que é a
implementação, ou as leis administrativas que o regem. A
legislatura estabelece as prescrições estatutárias sobre
como o Executivo deverá operar, ao fazer seus gastos, sob a
lei. Essas regras incluem gastos com pessoal, prescrições
sobre como novos funcionários poderão ser contratados ou
avaliados nas suas tarefas; são relativas a compras,
aquisições para compras, produtos e serviços pelos órgãos
governamentais; além disso, mostram quando o dinheiro devera
ser gasto, ou o que chamamos de sistema de alocação, de tal
forma, que um órgão governamental não possa gastar toda a
sua verba no primeiro mês do ano fiscal.
Existem, portanto, várias leis administrativas. O sistema é
complexo, mas é uma parte importante no processo
orçamentário, porque fornece ou possibilita um grande nível
de controle sobre os órgãos e como o dinheiro é gasto.
O estágio seguinte desse ciclo do processo orçamentário é a

revisão do desempenho ou da auditoria, ou a pós a auditoria.
Na maioria dos Estados americanos, a auditoria é conduzida
pelo Legislativo. E o Auditor, que chamamos de Auditor-
Geral, normalmente, é eleito pela Assembléia Legislativa
para um período que, dependendo do Estado, vai de quatro a
dez anos.
Quando eu trabalhava no Estado de Illinois, o Auditor-Geral
era eleito por dez anos. Ninguém podia interferir nas suas
atividades ou fazer pressão pública sobre ele, uma vez que
tinha um período de mandato bastante longo. Os Auditores são
pessoas de muita importância nos Estados Unidos e fazem mais
do que, simplesmente, verificar auditorias financeiras:
asseguram que os órgãos governamentais estão gastando de
acordo com as prescrições legais, ou seja, não estão
gastando dinheiro ilegalmente ou de forma incorreta.
Mas o Auditor, também, verifica se os programas

estabelecidos e financiados pelo Legislativo estão atingindo
os seus objetivos e resultados, que foram prescritos para os
órgãos governamentais. Como foi dito anteriormente, é um
processo circular, e os relatórios que são feitos sobre a
forma como o dinheiro foi gasto são trazidos de volta para o
Legislativo e o Comitê de Orçamento. No Estado de Oregon,
temos um Comitê Conjunto de Auditoria Financeira. No meu
escritório, trabalha a equipe que faz esse Comitê funcionar,
e, nele, fazemos revisões de desempenho dos diversos órgãos
governamentais. E um processo longo e complexo. Uma vez que
temos muitos órgãos governamentais no Estado, não podemos
revê-]os todos simultaneamente. O Comité de Auditoria nos dá
uma orientação, em termos de prioridade, para as nossas
revisões de desempenho, que são muito técnicas e observam,
de maneira bastante detalhada, os dados coletados, á medida
que os programas dos órgãos são passados com o seu
desenvolvimento, que foi autorizado pelo Legislativo. E,
também, um processo que custa, relativamente, muito dinheiro
aos cofres públicos, pois inclui o pessoal e os recursos
necessários para manter o funcionamento e fazer a avaliação
de desempenho desses programas.
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É um processo público e aberto, nos Estados Unidos. As
auditorias, enquanto estão em processo, e as avaliações de
desempenho, enquanto estão em andamento, são confidenciais,
mas, quando são terminadas e concluídas, todos os registros
e relatórios tornam-se públicos. Como se pode imaginar, ás
vezes, temos criticas a fazer com relação a órgãos públicos
e à forma como programas foram implementados, porque não
estão atingindo os objetivos prescritos pelo Legislativo, o
que se pode tornar um embaraço para o órgão público e, às
vezes, para o Governador do Estado- Eles não gostam muito de
ver esses relatórios, mas compreendem que devem cooperar com
o processo, porque, se não o fizerem, o Legislativo não lhes
fornecerá os fundos operacionais para continuar os
programas.
Nosso Comitê de Auditoria, então, é de extrema importância,
dado o fato, principalmente, de ser um Comitê Conjunto de
Câmara e Senado, uma vez que, nos Estados Unidos, a
Assembléia Legislativa é bicameral. Lá, há, também, o Senado
Estadual. Então, são dois co-Presidentes: o do Senado
Estadual e o da Câmara Estadual. Há, também, mais quatro
membros que compõem esse Comitê Conjunto. As agências e os
órgãos do Governo Estadual estão mais do que dispostos a
sempre cooperar conosco, dado o poder da Assembléia. Tais
agências estaduais sabem muito bem que os membros do Comitê
e os dois co-Presidentes vão passar um pente-fino e olhar
todo o processo orçamentário antes de alocar recursos para
elas ou não. Então, é um poder muito grande. Há audiências
públicas e orçamentárias no Estado inteiro, não só na
Capital estadual. E muito importante vocês entenderem que
cada Deputado Estadual é eleito por um distrito, ou seja, é
o voto distrital que existe nos Estados Unidos. Portanto,
ele representa um pequeno grupo e uma pequena parte do
Estado. Não é eleito pelo Estado inteiro. Isso o torna mais
responsável perante essa pequena comunidade. Então, com as
audiências públicas, o Comité Orçamentário viaja,
automaticamente, pelo Estado afora. Como eu disse, não é só
na Capital. Então, visitamos um determinado distrito ou um
local, e lá está o Deputado que o representa. Antes da nossa
chegada, o Deputado tem reuniões em que discute os problemas
orçamentários com os seus eleitores, e esse processo de
intercalação é muito bom. O distrito eleitoral e o povo
estão preparados, junto com o seu Deputado, os cidadãos
comuns, os governos e as municipalidades locais, para
participar dessas audiências públicas. Com  isso, o público
se envolve e participa muito mais, mesmo porque o acesso ás
audiências é muito fácil; no Comitê, por exemplo, pode-se
conversar pessoalmente com os Deputados membros, e não só
com o Deputado do próprio distrito. Como bem podemos
imaginar, os Deputados da Assembléia Legislativa Estadual
dão a máxima atenção aos interesses do povo do seu pequeno
distrito eleitoral, até porque desejam ser reeleitos. Então,
essa é uma vantagem do voto distrital. E, já que tudo passa,
na verdade, pelo processo orçamentário, se há um problema
num distrito eleitoral, num órgão ou numa agência do Estado,
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normalmente, o Deputado pede que o Diretor da entidade venha
ao seu distrito eleitoral conversar com o povo e os
eleitores, para explicar o problema, qualquer que seja ele,
ou seja, vem o Diretor de um órgão estadual da Capital do
Estado conversar com um determinado distrito eleitoral.
Participei, no Sul do Estado de Oregon, na fronteira com a
Califórnia, de una dessas reuniões de distrito eleitoral.
Houve um determinado problema em dois condados, que são
divisões do Estado que congregam vários municípios. Oregon
tem 15 condados e 174 municípios. Os condados são áreas
grandes, são como nicrorregiões do Estado. Há vários
distritos eleitorais em um condado. Em Oregon, houve uma
reunião grande, com Prefeitos, autoridades mundiais,
municipais e Deputados da região. Eles pediram que o Diretor
de uma agência estadual fosse lá para explicar um
determinado problema, era um programa que não estava tendo
bom andamento. Ele foi lá, deu explicações, houve uma
audiência pública muito boa, e mal-entendidos foram
desfeitos. Então, esse tipo de reunião local é muito bom,
faz parte do processo de informação e gera muitos dados e
informações que, muitas vezes, contribuem bastante para as
nossas próprias reuniões do Comitê Orçamentário.
Voltando ao processo orçamentário em si, o Governador de

cada um dos 56 Estados dos EUA é que começa o processo. Ele
recomenda à Assembléia Estadual como deseja que seja o
orçamento. Tais recomendações do. Poder Executivo vêm ao. meu
gabinete, que é uma assessoria técnica da Assembléia. Minha
equipe analisa o que foi recomendado pelo Executivo, entra
em análise de alocação de dólares, faz comparações com o
orçamento do exercido anterior. E um processo analítico, e
nem sempre concordamos com a proposta do Executivo. As
vezes, o Governador quer fazer determinada mudança no
programa aprovado pela Assembléia Legislativa, e esta não
quer, o que gera conflito entre os dois Poderes. Isso é
muito comum. Nós analisamos o programa, procurando ser
isentos, mas a tendência, muitas vezes, é criticar o
Executivo, e o Governador não gosta muito do nosso
escritório, da assessoria técnica da Assembléia. De qualquer
maneira, a sugestão do Governador vai ser levada á
Assembléia, que trabalhará para gerar, finalmente, o
orçamento.
Há um comitê conjunto de 16 membros, formado pela Câmara
Estadual e pelo Senado Estadual- São oito Senadores
Estaduais e oito Deputados. Esse comitê orçamentário discute
os grandes pontos do orçamento em audiências públicas, em
todo o Estado, não só na Capital. Esse processo leva, no
mínimo, seis meses - está dimensionado para levar esse tempo
-, mas pode consumir sete ou oito meses. Analisamos o
orçamento, item por item, em audiências públicas, com a
participação de membros de órgãos do Estado, de agências,
autoridades municipais, Prefeitos, Vereadores e entidades de
classe. As pessoas depõem nessas audiências públicas, fazem
criticas, sugestões e análises. As audiências são abertas ao
Público, que aprova, ou não, o programa, diz se o dinheiro
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está muito ou pouco, enfim, discute tudo, nos mínimos
detalhes. Qualquer cidadão pode participar, e não, apenas,
as entidades ou organizações.
Essas audiências públicas são feitas, normalmente, durante

o dia, para as autoridades constituídas, e, à noite, para o
povo, que tem de trabalhar durante o dia. As vezes,
prosseguem noite adentro. Enquanto houver gente querendo
falar, a audiência continua. Não existe horário
predeterminado. As audiências são gravadas em fita e video,
aos quais o público tem acesso gratuitamente. As vezes, as
atas são transcritas, e qualquer cidadão tem acesso a elas.
Caso não tenha ido á audiência, o cidadão pode pedir,
mediante um simples telefonema ao meu escritório, uma cópia
da ata ou da fita com a gravação da audiência, ou as duas
coisas. Então, é um processo longo e elaborado, mas
necessário. Nessas reuniões, temos de explicar vários itens
do orçamento. E informativo e educacional-
0 ExecUtivo, também, tem uma equipe que trabalha com o
orçamento. A minha, evidentemente, trabalha com o
Legislativo. Se qualquer problema acontecer, temos de fazer
uma auditoria e, também, uma auto-análise, uma autocrítica-
Fazemos uma comparação com o orçamento do exercício
anterior, para saber se o dinheiro foi bem gasto, ou não, ou
se não foi gasto suficientemente se um programa importante
está, ou não, andando bem, e,. se não está, qual é o
problema. Então, muitas vezes, um processo orçamentário de
determinado ano se baseia em sucessos e fracassos do
orçamento anterior. As vezes, gastamos quase um mês
discutindo determinados itens em comitês, antes das
audiências públicas.
Esqueci-me de dizer que o comitê a que me referi é
subdividido em seis subcomitês, que lidam com assuntos de
interesse do orçamento: subcomitês de relações públicas,
saúde, transporte, agricultura, segurança pública,
judiciário e policia. São subcomitês do comitê orçamentário.
E claro que o Poder Judiciário é independente, mas a
apropriação e alocação de recursos para pagar salários de
Juizes e Desembargadores é aprovada pelo Executivo. Há uma
relação até interessante entre o Judiciário e o Legislativo.
Muitos Deputados são advogados, e não gostam de criticaro
Tribunal Supremo do Estado, porque, amanhã, eles podem já
não ser Deputados e terão que trabalhar em algum caso
perante esses Desembargadores. Isso é até interessante,
pois, muitas vezes, os Deputados que são advogados hesitam
em criticar o Judiciário.
De qualquer maneira, voltando aos seis subcomitês, eles têm
as suas audiências públicas, prestam contas e mandam
relatórios para o comitê maior, como um todo, e, ai, começa-
se a compor o orçamento, que, sempre, acaba sendo muito
diferente da recomendação original proposta pelo Governador.
Em geral, mantém-se o esqueleto, o arcabouço recomendado
pelo Executivo, mas a Assembléia muda muita coisa, até
porque muitos desses contratos são projetos multianuais,
plurianuais, transcendem uma determinada sessão legislativa,
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ou uma determinada administração de um Governador. Começa-se
uma estrada de quilômetros e quilômetros, ela tem que
Continuar na administração seguinte, tem-se que dar
continuidade. Na área de saúde, é a mesma coisa; temos
grandes problemas na área de saúde pública, hoje em dia, os
quais vão além de uma sessão legislativa, ou de uma
administração do Executivo. Grandes decisões são tomadas em
termos de alocação de milhões de dólares.
Uma vez tomadas essas decisões, a Assembléia, na Cãmara ou
no Senado bicameral, tem de votar. O orçamento tem de ser
aprovado majoritariamente, tanto na Câmara como no Senado do
Estado. Dai vai para o Executivo, para o Governador assinar
o orçamento ou vetá-lo, se quiser vetar. Mas, na verdade, o
Governador vetar no nosso Estado do Oregon ou na maioria dos
Estados que conheço é rarissimo, porque o processo é muito
bem feito e negociado com o Executivo, com o povo e com tudo
o que descrevi . O Governador e o seu Gabinete mantêm contado
conosco num diálogo constante. Há uma negociação constante
na preparação orçamentária entre o Poder Executivo e o
Legislativo. Então, não há, na verdade, por que o Governador
vetar o orçamento , uma vez que ele está pronto, já que foi,
como falei, negociado. Então é raro o Executivo vetar algum
item do orçamento ou vetá-lo como um todo.
E, se o Governador vetar, a Assembléia - não

majoritariamente, mas com 2/3 - pode anular o veto. Uma vez
adotado e aprovado o orçamento... Esqueci-me de falar uma
outra coisa. Voltarei atrás para falar de um item importante
no processo orçamentário. Antes de começar as audiências
públicas, antes até de o Executivo mandar o projeto
original, temos que concordar, chegar a um consenso sobre os
recursos, o montante total, quantos dólares.
A maioria dos Estados Unidos trabalha com orçamento anual,
o nosso é bianual. Isso dá mais tempo para planejarmos,
auferirmos o desempenho dos programas do orçamento anterior.
Gostamos de ter no nosso Estado do Oregon um orçamento de
dois anos, em vez de anual. Então, o início do processo é
para se chegar a um consenso sobre o total de dólares, o
montante total de recursos, porque a Constituição do Estado
não permite gastar mais do que arrecada. A Constituição do
Estado nos obriga a ter um orçamento equilibrado, não só no
Oregon, como em todos os Estados. isso é uma coisa
seriissima, gravíssima, pois não se pode gastar mais do que
se arrecada. Então, começa por ai, termos que estimar e
calcular a receita. Esse é um ponto importantíssimo para o
processo. E há muitos economistas, técnicos dessa área e
especialistas em economia que trabalham nisso, tendo formas
e modelos complexos de informática para analisar a previsão
de receita, o fluxo de caixa futuro, a fim de ver quanto
dinheiro estará disponível para esse orçamento, que vai ser
de dois anos. Uma vez que se tem a idéia do montante de
recursos financeiros, ai o processo começa com a sugestão do
Executivo.
Pois bem, é um processo um tanto técnico, mas também não é
tão técnico assim, é muito mais político do que técnico, com
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muita negociação e, como já falei, até muito individual.
Pode ser feito em grupo, cada um tem sua preferência por
determinados programas.
Os dois são Deputados poderosissimos que têm tanto poder
quanto o próprio presidente da Assembléia ou do Senado,
justamente por serem presidentes do comitê orçamentário, e
têm deveres e obrigações sérias para que esse orçamento seja
equilibrado, ou seja, não se pode gastar mais do que o
Estado arrecada.
Uma vez aprovado e adotado o orçamento, assinado pelo

Governador, começa o processo das várias agências do Estado,
de pôr o orçamento em andamento, de gastar dinheiro, de
implementar programas que passam por legislações especificas
da Assembléia também, porque esses programas são bem
regulamentados- A agência estadual não pode gastar dinheiro
do jeito que quiser. A Assembléia controla isso também.
Talvez eu deva falar alguma coisa sobre a metodologia

orçamentária dos Estados Unidos. Há uma grande variedade de
meios, de formas e maneiras de alocar recursos para as
agências e órgãos estaduais. Quando estava no outro Estado,
o de Illinois, onde fica Chicago, era um pouco diferente. No
Estado de Illinois, -na Assembléia Legislativa, o projeto
original do orçamento tinha que ser muito detalhado em
termos de gastos até em nível de centavos, um controle muito
rígido de gasto das agências e órgãos estaduais por parte da
Assembléia. Tinha itens e mais itens, com serviços pessoais,
por exemplo, recursos humanos, contratos, viagens, despesas
de viagens, telefonemas, ou seja, uma coisa detalhadissima,
item por item, sobre o que cada órgão do Estado podia
gastar. Isso é a lei no Estado de Illinois. No nosso não é
tão detalhado assim. Isso varia um pouco de Estado para
Estado. Essa grande variedade de itens, hoje, fica muito
mais fácil por computador. E tudo codificado na informática.
Então, a Secretaria da Fazenda, por exemplo, de Illinois
teria determinados problemas de aprovar gastos de
determinadas situações, além do previsto, mas é um processo
difícil e complexo. Não é fácil para uma agência ou órgão do
Estado gerenciar esse ponto do orçamento. E outro problema;
acontecem emergências. Então você tem de ter um fundo para
emergências, para desastres. No Estado de Illinois, foi
aprovada uma legislação estadual permitindo que os órgãos e
agências do Estado transfiram recursos até o máximo de 2% do
orçamento de item para item. Então tira um dinheiro daqui e
passa para outro item.
No nosso Estado, ternos um orçamento que chamamos de

orçamento programado. As agências ou órgãos estaduais não
têm toda essa especificidade de item, em nível de
telefonemas, viagens, como o Estado de Illinois tem. Certo
montante de recursos é alocado para a agência estadual A 8
C, e, internamente, ela decide como gastar esse dinheiro,
citando um tanto para o pessoal, um tanto para outros
serviços, quantos dólares para viagem. No nosso Estado, cada
órgão do Governo tem mais autonomia do que no Estado de
Illinois, só para comparar. Tem que ter um sistema para
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reportar e prestar contas do que foi gasto e de quanto foi
gasto a mais. A agência ou o órgão do Estado, no Oregon, tem
mais autonomia que em outros Estados para transferir
recursos internamente.
É muito importante, evidentemente, a questão da alocação de
recursos e a monitoração e fiscalização, que passam por uma
vistoria, o que não é fácil de fazer, porque muitas vezes ha
desacordos e disputas. Primeiro, quanto que se deve gastar
em tais e tais atividades. E é ai que entra a importância do
processo de revisão orçamentária, e é função dos nossos
auditores, porque, através da revisão de auditoria, podemos
ter uma idéia se um programa está sendo executado com
responsabilidade, dentro do prazo.
O Estado do Oregon é um dos Estados nos Estados Unidos, na

verdade, líder e pioneiro em controle orçamentário. Modéstia
à parte, nosso Estado adotou, há uns oito anos atrás, um
programa chamado "Paint market"(?) e está em nível de
comparação com os melhores do setor. Faz parte do nosso
plano estratégico, em que procuramos nos comparar a outros
Estados para ter uma visão, dentro daquele enfoque maior,
corro cidadão daquele Estado, de que programas têm mais
importância e tem que se dar mais valor.
O Estado do Oregon é um Estado de muita paisagem. Então,

ecologia e meio ambiente são itens importantíssimos no nosso
Estado, no pais inteiro, mais ainda na nossa região. Então,
gasta-se muito dinheiro do orçamento, hoje, no nosso Estado,
com a manutenção e com a preservação. Qualidade boa de vida,
hoje, é mais do que modismo, é uma coisa essencial no nosso
Estado.
Temos, também, vários objetivos com relação à qualidade de

vida, e uma visão maior de apoio social para os jovens, para
os mais pobres e para os idosos. Há muitas dotações para
esse tipo de programa, no Oregon. A visão mais importante,
bem como o objetivo mais elevado para os membros do Estado
do Oregon e para a sua população, é a da educação, com a
qual gastamos 67% do nosso orçamento. Ela vai desde a
educação infantil, dos jardins de infância, até à superior.
Isso inclui também as chamadas pequenas faculdades
comunitárias, que são instituições que têm um curso de dois
anos e que dão treinamento técnico e, especialmente,
educação básica universitária para as pessoas que não querem
fazer o curso universitário completo. Temos sete
universidades no Oregon para uma população de 3 milhões de
habitantes.
Como se vê, temos um grande número de instituições
educacionais superiores financiadas pelo Estado, porque,
como disse, a educação é como uma religião em nosso Estado.
Ela é extremamente importante, pois acreditamos que ela nos
dá a capacidade de ser independentes economicamente, para
poder competir com outros Estados e nações do ponto de vista
econômico. De fato, quando nossos alunos das escolas
secundárias terminam seus cursos, eles estão entre os
melhores da nação inteira, em relação a seus resultados
escolares.
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Essa é uma marca estabelecida previamente, e cada urna

dessas metas faz a mensuração de resultados. Por exemplo, na
educação, um egresso desses programas educacionais mostra
como está se saindo do ponto de vista de comparação dos
exames nacionais. Se a escola estiver fazendo um trabalho
inferior ao prescrito ou se os alunos não se saírem bem
nesses exames de avaliação, o comitê educacional vai a essas
escolas para tentar descobrir qual é o problema, o porquê de
os alunos não estarem se saindo bem. Ele faz uma avaliação
dos professores, da qualidade dos livros utilizados, e a
minha equipe, que é a encarregada do orçamento, vai também
examinar os aspectos orçamentários relacionados com esse
setor.
Passamos os últimos quatro anos examinando os programas das
nossas instituições de educação superior e fizemos uma
recomendação da maior seriedade: a de que repassassem e
transferissem recursos para que se pudessem contratar e
pagar melhor aos professores, porque vimos que havia
dinheiro excessivo destinado á administração e não havia
dinheiro suficiente para os professores e para as salas de
aula.
Essa é a forma como utilizamos essa estratégia e esses

objetivos que traçamos, que são importantes para a população
do Estado do Oregon. Temos um órgão governamental que
examina o progresso do Estado e que faz pesquisa de opinião
pública e audiências com os cidadãos, para descobrir o que 
importante para eles. O que é trazido de volta para o
Legislativo faz parte do nosso processo orçamentário. Quando
estabelecemos o orçamento para os órgãos públicos do
Legislativo, solicitamos que nos mostrem como os programas,
que são do seu encargo, atingirão os objetivos
estabelecidos. Solicitamos, também, as mensurações que fazem
para que essas metas sejam atingidas.
Sendo assim, o meu pessoal, a minha equipe, que analisa os
programas, vai dizer aos congressistas, aos membros da
Assembléia, como isso realmente está funcionando, o que
leva, ás vezes, a modificações no programa, caso os
objetivos não estejam sendo atingidos. De fato, na última
sessão do Legislativo, retiramos os recursos e a autoridade
estatutária de três órgãos governamentais que não estavam
cumprindo os objetivos e, também, transferimos programas de
alguns órgãos para outros que estavam com um desempenho
melhor, porque aqueles não estavam se saindo bem.
Essa avaliação de desempenho é muito importante para o
Legislativo Estadual, para a população e para o cidadão do
Estado. Programas similares estão sendo operados em outros
Estados, nos quais planos estratégicos estão sendo
desenvolvidos. Por exemplo, no Estado de Minnesota, há um
programa similar de metas estabelecidas.
O Texas tem um programa bem complexo de metas e de
comparação de resultados que inclui um programa
orçamentário. O Texas é um Estado muito grande e tem até uma
equipe de avaliação, composta de 85 pessoas, que fazem nada
mais que a mensuração desses programas para o Legislativo.
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O Texas tem um orçamento bianual. Gasta-se um período de
dois anos para reavaliar-se o desempenho, o atingimento de
metas e o resultado dos programas.
Essa é uma parte muito importante do nosso Legislativo e
significa que temos uma equipe altamente treinada com
especialização em economia, ciência política e administração
pública. Também temos especialistas em meio ambiente,
serviços sociais, transporte e educação, com experiência em
estatísticas, que ajudam na avaliação do resultado dos
programas. Temos, também, computadores com grande capacidade
de armazenamento de dados para análise. Resumindo, -e um
processo circular que está em constante mudança. Ele começa
com uma avaliação da nossa receita, de forma que possamos
equilibrar o orçamento. A partir dai, traçamos um plano
sugerido pelo Governador, marcamos uma audiência pública e
elaboramos um projeto de lei, alterando as sugestões do
Governador, de acordo com o interesse dos parlamentares. No
momento em que esse orçamento for adotado, ele passa por um
processo de legislação administrativa que estrutura o
orçamento, descrevendo como o dinheiro será gasto.
Posteriormente, o Orçamento passa por uma auditoria e por um
processo de avaliação de desempenho que é relatado ao
Legislativo, fechando o circulo. Esses relatórios são usados
na elaboração do próximo orçamento, talvez até para alterar
a estrutura de órgãos governamentais e programas. Esse é um
processo orgânico que se repete sempre. Em geral, toda essa
estrutura é o que chamamos de referência no Oregon, porque
nos dá uma importante visão do nosso Estado e de nossas
metas-
Agradeço a oportunidade de estar aqui. Terei imenso prazer
em responder a outras questões que me forem apresentadas.
Obrigado por me receberem aqui. Apreciei muito a viagem a
esse Estado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Com
a palavra, o Dr. Luiz Aureliano Gama de Andrade, Do.
Professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG,
debatedor que disporá de 15 minutos para fazer a sua
explanação.

Palavras do Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade
Sr. Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira; Exmo.
Deputado Wanderley Ávila; prezado expositor, Dr. John N.
Lattimer, a posição de debatedor, a pós essa instrutiva
exposição de como funciona o sistema norte-americano de
orçamento e avaliação de Políticas é, no mínimo, um certo
desafio
Enquanto ele falava. perguntava-me que condições temos de
lançar um programa nessa área. E a partir do orçamento e dos
programas consolidados no orçamento que se dão o gasto
público e a ação governamental. Portanto, a avaliação de
programas é indispensável para poder-se realizar o ideal de
um bom governo, em consonância com as aspirações populares e
que seja legitimo.
Dentre as condições em que o contraste me pareceram faltar,
no caso brasileiro, a primeira delas é institucional.



Enquanto ele abria a sua fala, especificando o contexto em
que se dá a relação do Executivo com o Legislativo, eu
pensava das dificuldades de separar, no contexto brasileiro,
o Parlamento do Executivo. Há uma curiosa articulação, nem
sempre muito fecunda, para a prática democrática entre o
Executivo e o Legislativo. Existe um tipo de interação que,
a meu ver, precisa ser mais bem definido.
Ainda ontem á noite, fugindo à exposição dele, dizia que,
como membro do Legislativo e como diretor do orçamento do
Legislativo, ele não poderia formalmente dar nenhuma
informação ao Governador, nenhum parecer ou nenhuma opinião
acerca do processo orçamentário, a não ser por vias
indiretas porque a lealdade estava exatamente com o Poder
Legislativo. A vinculação dele era com ç Poder Legislativo.
Esse me parece um ponto importante. E preciso estabelecer
com clareza quais os papéis que têm o •Legislativo e o
Executivo no processo orçamentário. Infelizmente, o primeiro
aspecto de fragilidade e de vulnerabilidade pode ser
identificado com o caráter autorizativo que o orçamento tem
no Brasil.
Esse é um ponto dramático, porque o orçamento deve ser o
"locus" da negociação dos diferentes atores que convivem
dentro de um território, dentro de um espaço político.
Essa negociação é pendente, em última instância, da vontade
do Executivo. Se ele decidir implementar aquilo que foi
acertado mediante todo o processo de decisão orçamentária,
vai corroborá-lo. Mas, se não quiser, estará dando também um
passo legitimo. E um problema fundamental. E preciso
estabelecer com clareza a posição e o papel do Legislativo e
do Executivo.
Dentro desse quadro, ainda que esses papéis sejam
esclarecidos, gostaria de dizer que a incipiência da
experiência democrática no Pais, o passado autoritário
largamente majoritário e a crise dos últimos dez anos,
trouxeram dificuldades para a gestão governamental e, de
certa maneira, paralisou o processo de escolha orçamentária.
Isso fez com que as instituições, particularmente, a
legislativa, ficassem fragilizadas. E necessário um esforço
no sentido de vitalizar, de fortalecer, de estimular as
instituições de representação formal sem prejuízo da busca
de outras normas, de outras modalidades de incorporação da
população a esse processo, que possa dar mais oxigênio,
autenticidade e vitalidade ás decisões tomadas no
Legislativo. Nesse momento, é fundamental procurarmos
reforçar as instituições políticas e legislativas. A meu
ver, isso vai se dar com a redefinição desses papéis e com o
fortalecimento do papel do Legislativo no processo
orçamentário.
Gostaria de lembrar que esse esforço institucional não deve
ficar restrito a distrito, exclusivamente ao Legislativo.
Deve, também, abranger o próprio Executivo. Não faz sentido
pensar orçamento e política pública desconectada de um
processo de planejamento conseqüente, realista, capaz de
capturar não apenas as aspirações da população, mas de
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viabilizá-las com soluções adequadas que combinem com uma
ação eficaz, com custos realistas, com os orçamentas
disponíveis. Há necessidade de um enfoque do próprio
Executivo para viabilizar a reinstitucionalização do
Planejamento entre nós.
Apenas para lembrar, gostaria de dizer que a reforma

administrativa que tanto se fala no Pais neste momento não
contempla aspectos que tenham a ver com o processo
orçamentário e com as políticas públicas Há uma espécie de
crença de que a mera reformulação das estruturas
institucionais, da mudança do regime jurídico a que estão
sujeitas as instituições vão assegurar, automaticamente, a
eficiência na ação dessas organizações. Evidentemente, não
será uma nova estrutura que vai garantir a eficácia da ação
dessas instituições, é preciso ir mais fundo, ter argumentos
mais complexos. Mas, de qualquer forma, esse é um ponto
fundamental na agenda para fortalecer o orçamento, para
fazer dele o Blocusu da decisão real, porque é ai que vai
ser decidido para onde o recurso público vai ser destinado,
que grupos vão ser beneficiados, que grupos vão ser, de
alguma forma, excluídos desse processo, quem vai pagar mais
ou menos. Esse fortalecimento, no âmbito do Executivo,
requer, fundamentalmente, a recuperação do aparato de
planejamento. Infelizmente, ao longo dos anos, tanto no
âmbito federal quanto no âmbito dos Estados, os sistemas de
planejamento foram desmantelados por Políticas muitas vezes
irresponsáveis, por políticas que ficaram no meio do
caminho, por políticas às quais faltava uma certa visão do
que deveria ser feito. Lembro-me, inclusive, das tentativas
de reformas no Governo Collor empreendidas pelo Sr. Santana,
por exemplo, que tiveram o efeito de desagregar, de acelerar
processos de aposentadorias da máquina pública, de desfalcar
quadros técnicos e competentes, que tinham sido constituídos
com lentidão ou com muita dificuldade, em razão de medidas
apressadas, muitas vezes intempestivas na área do setor
público.
E fundamental o resgate do planejamento. Ele nos dizia que,

na experiência de órgão do planejamento, a ação de avaliação
de programas se dá a partir de um plano estratégico. Sem ele
é impossível imaginar que se possa pensar programas. Como é
que se vão estruturar programas e realizar escolhas acerca
do que se pode fazer se não se tem um quadro interpretado
das necessidades do Estado, se não se tem um plano de fundo
sobre quais são os cenários possíveis que se vislumbram
acerca da economia, da sociedade, se não se tem, por outro
lado, um ideário do que deve ser feito e como deve ser
feito. Isso tudo se traduz obviamente na peça de
planejamento, e vamos lembrar aqui algumas observações
feitas até pelo Prof. Antônio Otávio Silva. E preciso que
esse planejamento seja realista, que não seja um
planejamento abrangente, ambicioso, global, mas seja um
planejamento estratégico, que tenha objetivos claros, que
sejam factiveis, que tenha objetivos claros, que sejam
atingíveis por meio de medidas que se assentem em
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razoavelmente verificadas em outros contextos, em outras
experiências.
É preciso combinar essa ação pública de revitalização do
planejamento com o estilo de planejamento também adequado
Não basta exortar a adoção do planejamento- O planejamento
por si não é também uma panacéia. Nesse planejamento, com
todos os percalços que cercam a ação governamental, que bem
conhecem os que militam no planejamento, é preciso realizar
escolhas para torná-lo efetivo, razoável, uma dessas ações
fundamentais é exatamente o realismo na fixação de metas, o
realismo na ambição do que deve ser perseguido, a conexão
entre planejamento e orçamento, - pois do contrário tudo o
mais se transforma em palavras ocas, vazias, retóricas, a
que se recorre quando se quer justificar num discurso
oficial uma ação ou uma proposta de ação.
Para que o orçamento tenha -sentido, é preciso que esteja

vinculado ao plano, e, para que o plano tenha eficácia, é
preciso que ele se traduza no orçamento Sem essa
articulação entre plano e orçamento, tudo mais vira uma
ficção, uma ficção dentro de um rito maior que não tem
significado a não ser para aqueles que se beneficiem
diretamente dessa simbologia.
E ficou claro no relato do Prof. Lattimer que a experiência

do planejamento é bem sucedida na medida em que se articula
com o orçamento, e esse orçamento, esse planejamento se
traduz em programas que já contêm as próprias medidas, não
apenas os objetivos que querem perseguir, mas também as
medidas para avaliar o seu próprio desempenho.
Aqui, nós teríamos que ouvir uma segunda nota de rodapé.
Infelizmente,os dados e as estatísticas disponíveis para os
grandes agregados que serviriam para balizar a ação do
planejamento, dos programas, dessas políticas públicas e do
orçamento, é de confiabilidade discutível no Brasil.
Infelizmente, presta-se muito pouca atenção e se dispendem

poucos recursos na produção de dados de boa qualidade, de
dados confiáveis, de dados que possam ser utilizados.
E fundamental que haja maior inversão de recursos no
reforço institucional desses organismos que produzem as
estatísticas. Sem elas, todo o exercício de planejamento
fica um simples exercício de adivinhação. Ele se dá em meio
a uma base pantanosa. E preciso que haja confiabilidade nos
dados, e esse é o segundo aspecto fundamental do reforço do
sistema de planejamento. E preciso que esse reforço não
fique apenas circunscrito aos grupos ou às equipes que vão

2	conceber o plano, mas também se estenda àqueles que vão
fornecer a base de dados sobre os quais esse plano vai se

o realizar, ou a partir dos quais esse plano se constitui. Sem
isso, evidentemente, qualquer processo de planejamento fica
complicado. Queria, por outro lado, chamar a atenção para um
aspecto que já foi reiterado nas exposições anteriores e
também agora na exposição do Prof.. Lattimer. Estou me
referindo ao problema da avaliação. E preciso compreender
que o sistema público produz bens ou provê bens, produz
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educação, saúde, segurança, produz justiça, produz infra-
estrutura, produz em suma uma série de bens, alguns deles,
bens públicos no sentido estrito, e alguns outros, bens que
a própria sociedade considerou que são bens de mérito, bens
coletivos, que deveriam ser providos em razão da sua
importância e do seu significado. A produção desses bens tem
de ser avaliada, tem de ser confrontada, tem de dar uma
idéia se estão funcionando, se estão produzindo os
objetivos, se estão gerando o impacto desejado.
Sem isso, evidentemente, o exercício do poder público e a
produção desses bens ficam inócuos, transformam-se numa
atividade ingênua. Não é uma coisa que não produz
resultados. E preciso aqui lembrar de novo que o mercado tem
um mecanismo de competição e de informação que permite às
firmas que estão comprando saberem se seus produtos estão ou
não em consonância com o gosto do consumidor, que se traduz
exatamente na capacidade que ele tem de rejeitar, repelir,
de mudar para outros produtos toda vez que a perda de
qualidade ou elevação de preços faz com que ele modifique as
suas preferências. E preciso criar mecanismos no setor
Público para que o cidadão e aqueles que estão gerando o
próprio sistema tenham condições de avaliar aquilo que está
sendo produzido. A educação é de boa qualidade. Como é que
vou saber isso? A não ser por mecanismos de avaliação. Não
basta, portanto, gastar o recurso nas áreas onde há maior
carência, onde há uma aspiração política mais localizada.
E preciso gastar o recurso de forma que ele produza o
impacto mais adequado, considerando-se especialmente a
carência de recursos o que nos aflige neste momento. Então,
toda a problemática da avaliação, do acompanhamento, da
avaliação de políticas públicas não é diretamente uma moda,
não é definitivamente alguma coisa que esteja aqui sendo
cogitada apenas como alguma linha de ação que reflita
interesses profissionais de grupos ou medidas intelectuais.
Não. E uma necessidade imperiosa. Existem dificuldades que
confrontam, que tornam a implantação e a implementação de
sistemas de avaliação extremamente difíceis, extremamente
complexos. A começar do fato de que isso envolve, como já se
lembrou, articulação do próprio Legislativo com o Executivo.
Envolve afinação que se traduz, por exemplo, numa linguagem
comum, que se traduz na adoção de práticas de orçamento que
privilegiem o desempenho e não apenas as formas mais
tradicionais de controle como as rubricas das linhas dos
itens, etc.
Ao lado disso, paralelamente, é preciso que haja um esforço
no sentido de vencer as dificuldades genuínas dessa
avaliação. Existem dificuldades genuínas, não apenas
dificuldades resultantes, digamos, da imperfeição dos
organismos no desempenho da sua função, da imperfeição das
instituições, ou em alguma outra dificuldade organizacional.
Existem dificuldades inerentes. Há certas questões que sãop
difíceis de serem mensuradas. Existem bens que são
intangíveis. Existem estatísticas que, por mais adequadas
que sejam, são sempre suscetíveis a algum tipo de
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estimulação que pode desfigurar, que pode em suma modificar
o retrato que elas deveriam trazer.
E preciso, a meu ver, um minuto apenas, para finalizar.
Penso que é fundamental que se deslanche esse processo.
Nesse sentido, quero que minhas últimas observações aqui
sejam no sentido de exaltar a ação conjunta da Assembléia
Legislativa e do Sistema Estadual de Planejamento em Minas
Gerais, no sentido de deflagrarem os primeiros passos e
instalarem uma metodologia, uma estratégia de avaliação e
acompanhamento de políticas públicas. Obrigado.

Designação do Coordenador dos Debates -
O Sr. Presidente - A Presidência, neste momento, designa

como coordenador dos debates o Deputado Wanderley Avila,
Vice-Presidente desta Assembléia Legislativa.

Palavras do Coordenador dos Debates
D Sr. Coordenador (Deputado Wanderley Ávila) - Esta

coordenação informa ao Plenário que, a partir deste momento,
poderão ser formuladas perguntas aos expositores, por
escrito ou oralmente, utilizando-se de um dos microfones que
se encontram no Plenário. Solicito que as questões sejam
objetivas e sucintas, dispensando-se as formalidades das
saudações pessoais. Cada inscrito disporá de até 3 minutos
para sua intervenção, devendo limitar-se a uma questão,
resguardado o direito de inscrever-se novamente.
Informo ainda que será fornecido certificado aos

participantes que comparecerem a 75% dos trabalhos, para
tanto, solicito que se dirijam à recepção para registro de
presença.

Debates
O Sr. Coordenador - Temos uma pergunta da Consuelo Tunes,
da Assembléia, para Mr. John 'Os Estados brasileiros
destinam grande volume de recursos orçamentários para
investimento em obras, especialmente para a construção de
estradas. O senhor citou apenas os gastos com educação,
programas de saúde e sociais. Qual montante de recursos dos
orçamentos estaduais é destinado às obras? Esses recursos
são repassados pelo Governo Federal?"
o Sr. John N. Lattimer - E um tanto difícil quantificar e
fala de outros Estados, porque as prioridades sociais variam
nos 50 Estados americanos. O orçamento é diferente no
montante de dinheiro. No nosso Estado, que é de dois em dois
anos, há US$20.000.000.000,00 tipicamente no orçamento, dos
quais US$8.000.000.000,00 vêm do nosso Fundo Geral de
Arrecadação. Nós gastamos, vamos dizer, em educação, desde o
jardim da infãncia até o colegial, mais ou menos de
US$3.500.000.000,00 a US$4.000.000.000,00 do orçamento e
perto de US$1.000.000.000,00 em gastos com as sete
universidades do Estado. Ainda na área de educação mais
us$2.500.000.000,00 são aplicados no que chamamos de
serviços humanos, que é mais na área de saúde, incluindo
saúde mental • que é um grande programa também.
Também há recursos do Governo Federal, principalmente em
certas áreas sociais. Aliás, o termo federal,
domesticamente. nos Estados Unidos, gasta mais no setor
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social, o que se chama de serviços humanos, que é saúde,
principalmente hoje em dia, e não em educação, que é em
nível de Estado. Saúde é o grande item dos programas
sociais, envolvendo seguros, cuidado de idosos, tudo isso.
O Governo Federal, nos Estados Unidos, gasta a maior parte
dos seus recursos, na verdade, em estabelecimentos
militares, na defesa, no chamado Pentágono.
Também a divida americana é muito grande. Então, não sobra
muito pára programas domésticos, com recursos federais, e
isso fica mais a cargo do Estado, que arrecada os seus
próprios recursos. Cada um dos 50 Estados tem o compromisso
de investir no que quiser.
Havia mais alguma coisa na pergunta da senhora? Será que
respondi tudo? Se não, a senhora me desculpe.
O Sr. Coordenador - Outra pergunta para Mr. John: "Quais
são os parâmetros para se compor um distrito em Oregon? E a
lei estadual ou municipal que define? Quais são os membros
eleitos desse distrito para efeito da prestação dos serviços
Públicos respectivos, e qual é a relação obrigatória do
auditor das agências com o General Aloud Office - GAD?"
O Sr. John N. L.attlmer - O sistema distrital é obrigatório
pela Constituição de todos os Estados americanos. Cada
distrito eleitoral tem a mesma população, de modo que cada
Deputado representa o mesmo número de pessoas na Assembléia.
Isso significa que, a cada dez anos, os distritos são
reavaliados, porque a população certamente mudará. Em geral,
ela aumenta, mas pode também diminuir. As cidades tendem a
crescer, existe o êxodo rural, e a tendência é mudar mesmo a
população. Por isso é que a Constituição Estadual manda que
a Assembléia Estadual redivida os distritos eleitorais a
cada dez anos.
Isso não é fácil, porque muitos Deputados não querem que

mexam em seus distritos, o que acaba provocando conflitos.
Muitas vezes, a Assembléia não consegue fazer essa
redivisão, e o Judiciário precisa fazer por ela, já que se
trata de uma norma constitucional.
Nossa Constituição Estadual prevê também como os distritos

eleitorais devem ser representados. Na Assembléia, temos 60
Deputados e. no Senado, 30 Senadores, ou seja, cada distrito
tem dois Deputados e um Senador Assim, uma mesma população
é representada, no sistema bicameral, por um Senador e dois
Deputados.
O índice dois por um é obrigatório, como já disse, pela

Constituição do nosso Estado. Em outros Estados a proporção
é diferente.
Vamos supor que três membros de um distrito representem
dois Deputados e um Senador, e que outros distritos sejam
representados por apenas um Deputado. Isso dificulta a
reavaliação da população que deve ser feita, pelo critério
democrático, a cada dez anos.
A segunda parte da pergunta refere-se ao Gabinete Central

de Contabilidade, gabinete do nosso Congresso Federal.
0 GAO tem por função fazer auditoria e fiscalizar apenas os
programas do Governo Federal. Há, entretanto, auditorias de
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programas estaduais que usam recursos federais,
principalmente na área social.
Se o programa do Estado usa dinheiro federal, ai o CÃO
fiscaliza, o que é muito comum hoje na área da saúde. São
programas complicados, porque eles usam dólares do Governo
Federal e dólares do Governo Estadual, ou seja, valem-se de
recursos financeiros de duas fontes. São programas em parte
remunerados pela Assembléia e, em parte, pelo Congresso
Nacional
Não sei até que ponto devo detalhar a resposta para o
senhor, mas posso garantir que se trata de um sistema
complexo, que demandaria mais tempo para ser explicado.
De qualquer maneira, usa-se uma combinação de práticas

contábeis para examinar os gastos e os desembolsos, a fim de
ver se esses números somam certo, se nãd se gasta mais do
que o orçamento prevê, se as leis administrativas e as
portarias do Executivo estão sendo cumpridas corretamente.
Em geral, três ou quatro auditores fazem a auditoria

financeira dos programas, mas, às vezes, quatro, cinco e até
seis fazem a auditoria de desempenho, que é diferente da
auditoria financeira e contábil. Ela é mais uma análise dos
resultados do programa. Nesse tipo de auditoria, não há
preocupação de apurar se o dinheiro foi gasto de acordo com
a lei, mas, sim, de verificar se os resultados do programa
foram alcançados.
Espero ter respondido à pergunta-
0 Sr. Coordenador - Outra pergunta vem da jornalista Mõnica
Miranda: "Como se avalia a participação da população nos
processos de elaboração do orçamento em seu pais? Os
americanos acompanham as atividades parlamentares através
dos sistemas de TV a cabo? Como se dá o retorno da
população?"
O Sr. Jofln N. Latt$mer - E muito simples, na realidade,

verificar os resultados da participação popular em nosso
processo.
Cada Deputado tem um escritório no distrito onde mora e tem
um endereço eletrônico e uma 'tome page' na Internet,
através da qual recebe grande quantidade de solicitações e
perguntas. Além disso, tem, no distrito, uma equipe
encarregada de responder às inúmeras cartas que recebe de
seus eleitores. O número delas é enorme.
Dessa forma, os Deputados sempre sabem quando há questões
importantes relativas ao orçamento ou á tendência
legislativa.
Eles têm, também, escritório na Capital, com equipes que
recebem telefonemas, mensagens pela Internet, cartas e
visitas. Além disso, organizam reuniões públicas com seus
eleitores, as chamadas "Town Kalls". São, na verdade,
reuniões como esta que está acontecendo aqui. As vezes,
pede-se que sejam feitas perguntas e são apresentados
relatórios da atuação do Deputado, e este costuma levar
membros da administração pública, do ramo executivo, para
dar explicações ao público. Muita informação é transmitida
nessa ocasião.
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Quando acontecem audiências públicas sobre o orçamento, é
comum recebermos õnibus cheios de pessoas que vêm para a
capital especificamente para participar das audiências, para
servir de testemunha nos comitês e para falar de questões
especiais.
Com tanta gente na capital, é fácil imaginar que os

escritórios fiquem cheios de pessoas tentando falar com os
delegados nessas assembléias Essa é uma forma que os
Deputados têm de tomar o pulso da população.
Temos uma lei que exige que as empresas de TV a cabo
forneçam um canal especifico para essas informações; que

-deverá transmitir as reuniões realizadas no distrito e as
discussões mantidas com os Deputados. As reuniões têm de ser
televisionadas por meio desse canal público, o que dá ao
povo a oportunidade de ver quais assuntos estão sendo
debatidos na Assembléia Legislativa.
O Sr. Coordenador - Pergunta feita pelo Sr. Eduardo, da

Assembléia Legislativa, dirigida ao Prof. Luiz Aureliano:
"No início da sua exposição, o senhor apontou como
diferenças entre o modelo norte-americano e o brasileiro a
especificidade de funções e a autonomia dos Poderes
Legislativo e Executivo. Como o senhor vislumbra que pode
ser superada essa prática brasileira de barganha entre o
Executivo e o Legislativo, que impede a tão desejada
independência entre esses Poderes?'
O Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade - Essa é uma pergunta

difícil. E da natureza da política o conflito de interesses,
a acomodação e a barganha. O que se questiona, com
freqüência, no caso brasileiro, são as bases em que se dá
essa barganha. Em muitos casos, obviamente, há problemas
claramente envolvidos com manobras fisiológicas, mas há
também barganhas que se justificam em um quadro de escassez.
Com isso, não estou endossando ou subscrevendo grande parte
do que ocorre, hoje, no plano federal. Diante do rigor dos
orçamentos e da pouca ou quase nenhuma oportunidade que se
tem de realizar investimentos, no momento em que o Poder
Legislativo passa a ter uma condição de barganha mais
vantajosa, tendo em vista programas, projetos ou reformas
que o Executivo quer empreender, é natural Que ele queira
tirar partido disso. O que não é natural é que algumas
dessas barganhas estejam voltadas para interesses
corporativos e individuais. Mas é próprio da política, como
disse, que haja negociação e acomodação de interesses.
A reiteração do processo legislativo e a continuidade da
experiência democrática é que irá se encarregar de depurar
esse processo Não há nenhum truque ou fórmula mágica que,
eventualmente, faça com que haja uma purificação da
Política, pois isso vem com o processo de escolha, com as
eleições e com a maior exposição, para o público, do que
ocorre no plano político, de forma que este possa fazer os
seus julgamentos e as suas avaliações.
O Sr. Coordenador - A próxima pergunta é também para o
Prof. Luiz Aureliano: 'Diante da sua intervenção sobre a
necessidade de se ter um plano estratégico governamental,
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como o senhor avalia o Plano Mineiro para o Desenvolvimento
Integrado - PMDI-, elaborado no inicio do atual Governo
Estadual?
O Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade - Até onde conheço, o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado tomou como
parâmetro as dificuldades por que passa a economia
brasileira e a dificuldade de mobilização de recursos. Foi
um plano que se orientou dentro dessa visão, procurando ser
estratégico e baseando-se em programas estruturantes. Essa
idéia atende á necessidade de se combinar a escassez de
recursos com uma ação efetiva para o desenvolvimento do
Estado. Repito: até onde conheço sobre a elaboração do Plano
Mineiro, foi ele feito tendo por base métodos estruturantes
e objetivos estruturantes. Pelo que sei, essas idéias e
metodologia de projetos estruturantes procuram, justamente,
integrar essa visão da escassez de recursos á necessidade de
concentrar a ação naquelas áreas de maior retorno para a
ação governamental, onde haja maior carência, onde ela seja
mais necessária.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr Raul Messias, que

deseja fazer uma pergunta.
O Sr. Raul Messias - Gostaria de fazer duas perguntas. A
primeira é a seguinte: "Tive oportunidade, em 1992, de
visitar o parlamento, em Miami, representando esta Casa, e
um fato curioso despertou a nossa atenção Na entrada do
Plenário existia uma sala destinada aos lobistas. E foi-nos
dito que o "lobby" lá é oficial, que existe e funciona
oficialmente, publicamente. Infelizmente, aqui no Brasil,
durante as votações de temas importantes como os impostos, a
entrada do nosso parlamento fica cheia de gente também, só
que não oficialmente. Gostaria que o senhor falasse um pouco
sobre como funciona o lobismo no seu Estado."
A segunda questão é a seguinte: "Não sei se o senhor sabe,

mas Minas Gerais, o nosso Estado, possui mais de 400 mil
servidores públicos, portanto o Estado é a nossa maior fonte
empregadora. O Governo é o maior empregador. Gostaria de
saber se no seu Estado também ocorre isso, e qual é a
proporção entre o Estado e a sociedade civil na geração de
emprego. Muito obrigado."
O Sr. Jofln N. Lattimer - Na verdade, nos Estados Unidos,
temos grupos organizados para fazer "lobby" na Assembléia
Legislativa, os quais são controlados rigidamente. A
legislatura estabeleceu regras bastante estritas de ética
sobre como o lobista pode lidar com os diversos membros da
Assembléia Legislativa. Além de representantes pagos para
esses grupos de interesses, há o que nós chamamos de
lobistas de interesses públicos Esses lobistas de
interesses públicos, em geral, não são pagos, são,
entretanto, representantes de grupos de indivíduos que têm
interesses especificos, como grupos ambientalistas, grupos
de interesses educacionais e grupos relativos a várias
outras questões: a serviços sociais, a grupos de trabalho
com leis relacionadas à segurança e que não representam
qualquer empresa em particular ou qualquer organização.
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Representam afiliações não muito bem definidas e não recebem
pagamento, mas todos esses devem estar registrados no
Governo do Estado. Se vão fazer "lobby", se vão falar com
membros da Assembléia Legislativa devem estar registrados,
preencher formulários que descrevem seus títulos e devem
descrever a quantia que gastam na tentativa de afetar os
resultados da legislação. Há controles bastante estritos com
relação aos lobistas. Eles não têm status" oficial da
legislatura a não ser o de serem colocados na sua atividade
lobista. Não se lhes permite a entrada no Plenário, onde os
legisladores estão tomando decisões, entretanto, podem
apresentar suas questões e solicitações durante as
audiências nos comitês, nas salas de comitês ou comissões.
Tudo é muito público. Todo mundo sabe exatamente o que eles
estão tentando fazer. Não há segredo do trabalho dos
lobistas. A nossa Constituição prevê que todas as reuniões
do Legislativo devem ser públicas e devem ser feitas de
maneira pública e aberta para todos.
Quanto á outra questão, a do Estado gerador de empregos,
somos 45 mil funcionários no Estado - para arredondar - a
maioria dos quais trabalham nas sete universidades do
Estado. O Estado do Oregon tem sete universidades. Lá não
existe universidade federal. Também na área de recursos
naturais, há muitos funcionários do Estado. Não sei se eu
disse que ecologia, meio ambiente e recursos naturais são
muito importantes no Estado do Oregon. São grupos
florestais, organizações de biólogos, biólogos marinhos,
biólogos de peixes, ou seja, pessoas que trabalham em tempo
integral no processo de conservação e manutenção do meio
ambiente. Há também nas rodovias grupos para manutenção -
hoje nem tanto para construção, mas manutenção de rodovias.
Há também um outro grande número de funcionários públicos do
Estado que trabalham na área de serviços humanos, na área
social, lidando com questões como o abuso de crianças, os
sem-tetos, os idosos, os asilos para idosos. São 45 mil, ao
todo, os funcionários do Estado. Além disso, nossas escolas
são locais. Há tradição de escola local nos EUA, apesar de o
dinheiro ser do Estado. Há o famoso distrito escolar, mais
ou menos do tipo do distrito eleitoral, com administração
autónoma das escolas, O Estado tem participação de 3 milhões
de pessoas, 3 milhões e meio, a grande maioria, eu diria,
mais de 1 milhão e meio, talvez 2 milhões - estou tentando
percentualizar -, 45 mil funcionários numa população de 3
milhões e meio não é muito.
O Estado tem grandes indústrias, como a Nike de tênis. O
nome Nike, cujo garoto propaganda - o Michael Jordan - a
gente vê na TV, é do Oregon e é, hoje, um sapato mundial.
Temos outras empresas importantes, como a INTEL, fabricante
de chips de computadores; a HP e a Henow Tracker(?), que
fabrica impressoras para computadores. A área de informática
do setor privado é muito importante em nosso Estado-
Lembrei-me agora de que o custo com pessoal que o Estado

tem - 19% do orçamento - é praticamente pequeno.
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O Sr. Coordenador - Perguntas do Sr. José Dirceu Silveira,
da Assembléia Legislativa, de Maristela Afonso André e de
Hermon, cujas essências são as mesmas, para o Prof. Luiz
Aureliano: "Na avaliação das políticas públicas, quais os
mecanismos que podem ser adotados para mensurar a capacidade
e a capacitação gerencial dos executores e das estruturas de
apoio e viabilização?
O Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade - Na avaliação de
políticas, o objetivo é medir os resultados das políticas e
o impacto que geram junto aos públicos que são atingidos por
ela, de maneira que a avaliação dessa capacidade vá ser
intimamente conectada com a avaliação, entre aspas, do
produto final dessa instituição. Se a instituição logra
atingir os objetivos que visou com a sua ação, se esses
objetivos produzem os efeitos que se supõem que irão ter
junto aos públicos, atingidos por ele, então, isso será um
indicador de capacidade administrativa.
Não há nenhum outro esforço para avaliar os meios de que
dispõe. A avaliação de políticas deve-se concentrar na
avaliação dos resultados a serem perseguidos.
O Sr. Coordenador - Também temos algumas perguntas, cuja
essência é a mesma, de Eduardo de Mattos Márcio Fiúza: '0
orçamento prevê um percentual para se repassar às entidades
filantrópicas para a execução de obras de assistência
social, através de indicação dos Deputados? Se houver,
quanto essa verba representa no orçamento?
Também, de José Augusto Ribeiro: "A perfeição atual do
sistema do orçamento público, nos EUA. demonstrado pelo
senhor, foi se consolidando ao longo de quanto tempo?"
Wladimir Rodrigues Dias: "No seu entendimento, é preferível
um orçamento mais detalhado ou mais genérico como no
Oregon?"
De Ana Maria, da Assembléia: "A vinculação da receita

orçamentária para determinadas ações do Governo facilita ou
dificulta a locação de recursos orçamentários? Da mesma
forma, pode ser fato de entendimento entre o Legislativo e o
Executivo?".
De José Dirceu da Silveira: "Como são informadas as

disponibilizações de fluxo futuro de um caixa para financiar
as prioridades estabelecidas nas audiências orçamentárias
públicas realizadas e quais os mecanismos de agregação e de
seleção de escolhas?"
De Marcelo Marinho: "Como se dá, em seu Estado, a
compatibilização entre as propostas, os anseios e as
reivindicações distritais e aquelas ações públicas de maior
impacto global estruturante?"
De Beatriz Aguiar: "Através das avaliações de desempenho,
pode-se detectar desvio de verba? Qual a penalidade
aplicada, em caso positivo, na sua opinião? O orçamento é
cumprido em 100%?'
O Sr. Jonn N. Lattimer - E uma lista de perguntas, todas
muito adequadas. Primeiramente, vou falar do orçamento. As
doações para instituições filantrópicas ou de caridade não
existem, a não ser, por exemplo, o recebimento de um certo
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dinheiro da Assembléia pela sociedade do patrimônio
histórico do Oregon. Tem a área de transmissão pública,
rádio e TV, que não é comercial. Essa recebe doações. Fora
isso, praticamente não há nada em termos de caridade ou
filantropia.
O único processo orçamentário dos EUA foi desenvolvido e
continua em evolução há muitos anos. E uma antiga tradição
do país. Antes dos anos 60, os Governadores tinham mais
poderes nesse aspecto. Parece que é semelhante ao Brasil. O
Poder Executivo, comparado com o Legislativo, era maior. O
Governador enviava o Orçamento, e a Assembléia simplesmente
aprovava, sem maiores discussões, o que o Governador queria.
Uma aprovação totalmente formal. Começou a mudar no início
dos anos 60. Lideres de várias regiões do pais, pessoas
preocupadas com esse assunto, gente de conhecimento e visão
- acho que são verdadeiros heróis dos EUA - decidiram que
havia chegado a hora de o Poder Legislativo manifestar o seu
Poder, o poder constitucional nos direitos e obrigações
constitucionais, porque havia um certo desequilíbrio entre
os dois Poderes.
Antigamente, nos nossos Estados, as Assembléias
Legislativas não eram eleitas por distrito eleitoral. Pelo
menos em muitos Estados. Mas, de qualquer maneira, acho que
foi em 1962, os parlamentares não eram eleitos por distritos
ou um grande número deles era eleito por um distrito. Isso
mudou em 1962, com uma decisão do Tribunal Superior
Estadual, que dizia que cada cidadão do Estado do Oregon
teria direito a um voto - ou seja, cada distrito deveria ter
o mesmo número de pessoas, o que foi a base do sistema
eleitoral, dividindo-se democraticamente, para que nenhum
deputado representasse muito mais ou muito menos eleitores
que outro. E o Estado passava por um processo de
urbanização, em razão também do êxodo rural. Então, a
própria Assembléia passou a refletir esse perfil, possuindo
mais representantes da realidade urbana do que da rural. Com
isso, passaram a ser eleitos mais empresários, professores
universitários, advogados, pessoas mais interessadas nos
programas e na melhoria de desempenho.
Isso que estou falando ocorreu no final dos anos 60. Nos

anos 60, esses pioneiros que mudaram a relação Executivo-
Legislativo verificaram que chegara a hora de se ter uma
assessoria técnica mais profissional, com consultores e
assessores para os Legislativos estaduais. Também acho que
esses cidadãos são heróis, e é por isso que tenho o meu
emprego hoje, porque antigamente não havia esse tipo de
assessoria.
Paralelamente a esse processo, começou a ser criada uma
infra-estrutura necessária para que essa assessoria
começasse a funcionar, envolvendo, hoje, o uso da
informática, com computadores e toda a instrumentação
necessária para medir a avaliação de programas do orçamento,
com a contratação de assessores qualificados e não amigos ou
coisa desse tipo. Esse pessoal possui educação em nível
universitário e formação técnica muito apurada. Mas tudo
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isso ocorreu num processo lento, não foi da noite para o
dia.
Pouco a pouco começou a haver equilíbrio entre o Executivo
e o Legislativo. Aliás, é esse o ideal: a divisão dos
Poderes. E isso foi refletido no orçamento Mas, até os anos
50, os Governadores mandavam o orçamento, e pronto. Então,
houve um certo equilibrio, a fim de que a participação do
Executivo fosse menor, a do Legislativo, maior, equilibrando
os Poderes.
Os programas em nosso orçamento têm tido um sistema de
prioridades consistente ao longo do tempo. Normalmente, a
educação tem sido a maior prioridade do orçamento do Estado,
vindo depois a saúde, a segurança pública, etc. Esses
setores são as grandes prioridades, os grandes itens do
orçamento- A novidade hoje é o meio ambiente, a ecologia,
que é uma coisa relativamente nova.
Você perguntou se tenho preferência por um orçamento
generalizado ou detalhado. Penso que depende do Estado. Em
Illinois, tínhamos um orçamento detalhado em meados dos anos
70, e o Governador discordava do Legislativo,
independentemente do partido político dos parlamentares. Ele
fez muitas apropriações que desagradaram o Legislativo. Eles
resolveram, então, optar por esse orçamento, retirando a
possibilidade de o Governador tomar suas próprias decisões.
Penso que esta não é uma boa maneira de trabalhar, mas
algumas vezes a política do Estado o requer.
Em Oregon, prefiro trabalhar com um orçamento generalizado,

que nos permite privilegiar os programas ao invés de gastos
específicos. Os gastos específicos são importantes, mas não
são significativos para os resultados dos programas. Estamos
mais interessados nos resultados do que nos gastos
específicos.
Você perguntou como o Legislativo atua em relação ao

orçamento que está em vigor. Depende do volume do gasto. Ao
elaborarmos o orçamento, fazemos uma estimativa de receita,
e, pelos estudos (?), a Comissão de. Orçamento vai fazer a
dotação orçamentária de acordo com as prioridades. E as
subcomissões vão trabalhar dentro desses programas, com as
categorias de educação, serviços assistenciais, distribuindo
o dinheiro de acordo com cada programa e área.
Mas eles também vão reservar alguma quantia para ser usada
em pedidos específicos feitos pelos eleitores. Nem todo
pedido é atendido. Nem todo parlamentar tem o mesmo gasto
dos outros Alguns não combinam entre si e não recebem muita
verba para atender seus eleitores, porque não são bons
políticos. Os pedidos dos parlamentares, geralmente, são
pequenos e não provocam grandes alterações no orçamento. As
maiores mudanças são feitas a pedido dos eleitores.
È comum haver discordância entre a Assembléia e o

Governador. O Governador não tem competência prevista pela
Constituição para definir o orçamento, mas tem uma grande
autoridade política, uma vez que ele pode ir a público e
dizer: "Aqui está um programa muito importante para vocês e
que eu gostaria de ver subsidiado'. E ele vai dizer que o
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Legislativo não está alocando recursos para esse programa. E
Pode se dirigir aos representantes de cada distrito, dizendo
que o Legislativo não está fazendo um bom trabalho e que
eles precisam conversar sobre o assunto. Muito
freqüentemente, o Legislativo muda de opinião, porque o
Governador influencia os eleitores quanto ás prioridades dos
programas. E assim que o Governador realmente afeta ou tem
impacto sobre o orçamento.
Prever arrecadação é um processo muito complexo. Basta
lembrar que temos uma inflação abaixo de 2%, o que facilita
a estimativa de arrecadação. Nossa maior fonte de
arrecadação é o imposto sobre a renda. E relativamente fácil
fazer uma previsão da atividade econômica e das folhas de
pagamento das empresas, de forma a podermos saber quanto
iremos arrecadar de imposto de renda. Porém, Quando
cometemos algum erro e não fazemos uma projeção correta, a
exemplo do que ocorreu no inicio dos anos 80, com o problema
da recessão apontada pela inspetoria, o Legislativo tem que
se reunir novamente para manter o orçamento equilibrado,
reduzindo as dotações feitas para vários programas, até
adequar as despesas á arrecadação. Pode-se também reservar
alguma verba no chamado Fundo de Emergência, para
emergências que vierem a ocorrer no período de dois anos de
novo orçamento. Assim podemos fazer algumas alterações que
não tenhamos previsto. Penso ter respondido a todas as
perguntas.
O Sr. Coordenador - Temos uma pergunta de Júnia Santa Rosa
para o Sr. Lula Aureliano: "como o senhor avalia a
participação e a importância dos centros de pesquisas das
universidades brasileiras federais e estaduais na produção
intelectual sobre orçamentos e políticas públicas? O que tem
sido realizado por essas instituições nessa área?".
O Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade - O balanço da
produção na área de orçamento, no Brasil, é muito pobre.
Existem poucas teses ou pesquisas sobre esse tema. Esse é um
dos problemas dessa área. Não existem análises bem
realizadas abrangendo os diferentes aspectos dos orçamentos.
Mais recentemente, notamos tentativas de cobrir essas
lacunas com estudos sobre alguns tipos de orçamento, como o
orçamento participativo e o orçamento no congresso. Em
geral, o balanço é muito pequeno, a respeito de orçamento.
Sobre políticas públicas, a produção é mais ampla. Existem
diferentes modalidades, como política urbana, de habitação,
de saúde, de previdência, etc. Ai, o quadro é bem mais rico.
Há instituições, grupos e universidades com estudos
apreciáveis. E fundamental que exista esse tipo de trabalho.
As políticas se beneficiam desse processo de avaliação
acadêmica. Isso porque a avaliação feita pelos programas
pode, ás vezes, pecar por escassez de tempo ou sofrer
qualquer outro tipo de comprometimento. Ela pode também
estar trabalhando na vizinhança do problema, ao invés de
trabalhar com opções diferentes das que estão sendo
implementadas. Muitas vezes, esse trabalho acadêmico mais
descomprometido com o programa pode trazer beneficio.
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Infelizmente, na área de orçamentos não há bons trabalhos,
mas na de políticas públicas, felizmente, eles existem.
o Sr. Coordenador - Temos algumas perguntas para Mr.
Lattimer, com o mesmo teor. Essas perguntas foram formuladas
por Lilliane Marly Araújo e Leonardo Henrique de Noronha,
desta Assembléia, e por Luciana Antunes As perguntas são as
seguintes: "O senhor destacou em sua exposição o papel
exercido pelo auditor-geral e pelas auditorias. Solicitamos
que esclareça se ele é escolhido entre os membros do
Legislativo ou pode ser um cidadão comum. Qual é sua relação
com a sociedade? Há um grupo de técnicos para auxiliá-lo em
seu trabalho? Que efeitos têm os relatórios por ele
preparados? Ele exerce o papel de auxiliar na função fiscal
ou outro órgão tem esse poder?'.
O Sr. John N. Lattimer - Os auditores nos estados dos
Estados Unidos são quase todos profissionais. São OPAs ou
avaliadores oficiais de programas, que recebem treinamento
como auditores. São profissionais da auditoria, devendo
passar por exames muito rígidos e ter muitos anos de
experiência. São eleitos, na maioria dos Estados, pela
Assembléia Legislativa, para um determinado mandato. Um
amigo é auditor no Estado do Wisconsin e já está nesse cargo
há 30 anos, reelegendo-se sempre para períodos de 4 anos.
Ele tem feito uma das maiores auditorias de que se tem
noticia nos Estados Unidos
Nos Estados unidos, os auditores, inclusive os do

Escritório Nacional, que trabalham para os legisladores, não
são membros do corpo legislativo, mas profissionais
contratados e pagos pelas Assembléias Legislativas. Há uma
equipe muito grande de técnicos de apoio. O auditor do
Oregon tem 80 profissionais em sua equipe, contando ainda
com outros funcionários para trabalhos diversos. Trata-se de
um grande auxílio ao Legislativo, num trabalho muito próximo
à minha função, ao comitê conjunto de avaliação legislativa.
A maioria das Assembléias tem algum tipo de comitê de
auditoria, porque a supervisão dos órgãos governamentais do
Estado é considerada uma das tarefas mais importantes das
Assembléias Legislativas dos Estados Unidos. O auditor
participa dessa supervisão na revisão de todos os programas,
vendo como estão sendo administrados e se estão sendo
atingidos os objetivos estabelecidos. Os relatórios dos
auditores são muito importantes, não apenas para O
Legislativo, que os utiliza para o desenvolvimento de planos
orçamentários, mas também para o Governador, quando se
dirige a seus órgãos de administração direta. Ele é um
administrador, sendo sua tarefa, também, a de usar essas
auditorias para ver como seus homens de confiança estão
gerenciando os programas do Estado. Além disso, as
auditorias também são utilizadas pelo público em geral, uma
vez que são públicas e abertas e são publicadas nos jornais.
São documentos importantes para o público, assim como para o
órgão legislativo. Espero que tenha respondido a todas as
perguntas formuladas.
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O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Maristela de
André, que deseja formular uma pergunta oral.
A Sra. Maristela de André - A pergunta e dirigida ao Prof.

John Lattimer: "Segundo entendi, o Legislativo de Oregon faz
a avaliação da execução de programas governamentais.
Gostaria de saber qual é a relação estabelecida entre essa
avaliação por programa e a avaliação do desempenho gerencial
da organização executora de programa de governo,
considerando que uma organização executora pode ter vários
programas sob sua responsabilidade. Esse é um aspecto. Outro
aspecto é que ela está cerceada em sua capacidade executiva
por controles burocráticos de meios estabelecidos entre ela
e o Executivo e, mesmo, o Legislativo, o que lhe dá uma
capacidade limitada de execução. Rã também uma interferência
política sobre sua atuação na fase de execução de programas,
o que, muitas vezes, lhe causa dificuldades na execução.
Como essas considerações são levadas em conta no julgamento
do mérito gerencial da instituição executora, com programas,
por um lado, e gerenciamento da instituição executora, por
outro?".
O Sr. John N. Lattimer - Nos Estados Unidos, principalmente
no Oregon, temos três tipos de auditoria. O primeiro tipo
utiliza os contadores públicos e são chamadas auditorias de
atendimento aos programas oficiais: asseguram que as verbas
alocadas foram gastas adequadamente, de acordo com a
legislação orçamentária. O segundo tipo, as chamadas
auditorias gerenciais ou administrativas, são feitas por
profissionais de gerenciamento e administração, que
verificam as questões administrativas do órgão estadual,
para checar sua eficiência. As vezes, são chamadas
auditorias de eficiência e eficácia, O terceiro tipo são as
auditorias de desempenho; são feitas por outros
profissionais, que fazem a avaliação dos programas em si.
São pessoas que entendem do uso de estatísticas de programas
sociais e compreendem a organização; fazem análise
estatística dos programas e de como os resultados devem ser
obtidos. Esses três tipos de auditoria não são,
necessariamente, mutuamente exclusivas. As vezes, são feitas
em conjunto, e, às vezes, em separado, dependendo das
necessidades da própria organização. Certos órgãos
governamentais não são bem administrados, não atingem suas
metas, ou não tiveram um histórico dos gastos, de acordo com
o que foi estabelecido. Neles, há mais auditorias que em
outros, que têm esse registro histórico. Tentamos
concentrar-nos nos órgãos governamentais que têm a reputação
de cumprir bem os seus objetivos.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Paulo Rocha.
O Sr. Paulo Rocha - Na realidade, gostaria de fazer duas
perguntas. A primeira relaciona-se à forma de planejamento
das ações governamentais no orçamento, nos Estados Unidos.
No Brasil, a idéia de planejamento está ligada ao pensamento
escolástico do final dos anos 60, que tem alguns
pressupostos teóricos: entre eles, uma capacidade
interventora do Estado no mercado, em primeiro lugar, e o



rÁ 1
monopólio técnico por parte do Estado na realização dos
diagnósticos e na proposição de políticas públicas para
atacar os problemas identificados nesse diagnóstico, o que
exclui a variável política do processo decisório,
particularmente, uma participação mais direta da sociedade
através dos canais políticos de decisão. Gostaria de
perguntar como é percebido esse processo de planejamento nos
Estados Unidos, particularmente, nessa relação entre o
Estado e a sociedade.
Um segundo problema é o fato de, no Brasil, por um lado,
termos uma ampla população excluída do mercado político-
econômico - mesmo a incluída encontra-se em mercado
extremamente diferenciado -; por outro lado, o de termos um
Estado que não consegue atender às demandas dessa população
satisfatoriamente. Então, isso, ligado ao funcionamento do
nosso sistema político e, também, á cultura politica do
Brasil, leva ao fato de as demandas da população, que são
canalizadas para os parlamentares, através dos seus
escritórios nos Estados - refiro-me mais ao orçamento
federal -, ou através de seus gabinetes, no Congresso
Nacional, basearem-se em pedidos de recursos para
instituições filantrópicas, como foi dito anteriormente ou
construção de escolas e obras locais, que sinalizariam no
sentido de que o Estado passaria a oferecer tais serviços a
essa população, e nunca, em termos de programas. Essa
questão já foi, de certa forma, respondida anteriormente,
mas gostaria de saber como essa demanda surge nos distritos
eleitorais, como chega ao parlamentar: se dessa forma
fragmentada, ou se, realmente, com preocupação quanto aos
programas de atendimento. Em suma; a demanda é fragmentada,
e o sistema político a filtra, de forma que se preocupe com
os programas, ou a população está mais preocupada com a
realização dos programas de atendimento de políticas do que
com a realização de obras fragmentadas desse tipo?
O Sr. ,Jofln N. Lattimer - Esse é um assunto muito dificil, e
eu diria, até, que se trata de uma questão Político-
filosófica. Com relação ao processo de planejamento, eu
diria que as nossas principais universidades estão
envolvidas na pesquisa, e o que nos ajuda no planejamento é
o fato de termos, em nossas principais universidades,
institutos de políticas públicas que fazem muita pesquisa no
que tange ás questões relacionadas ao orçamento e aos
investimentos relativos a esses programas e ao público em
geral
Antes de empreender essa viagem, na semana passada, tivemos
uma reunião do nosso Comitê Conjunto de Orçamento, e um
professor da Universidade Estadual do Oregon fez a
apresentação de uma pesquisa de sua autoria sobre a
percepção pública de uma variedade de gastos públicos e de
sua importância para o Estado. Como eu já disse, trata-se de
um processo aberto ao público e dividido em várias áreas de
programas ou várias áreas programáticas que se relacionam
com a qualidade de vida, com a qualidade econômica, com a
habilidade de gerar empregos, de ter segurança pública e um
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bom "status" econômico populacional. Temos um grande número
de questões que tratam do meio ambiente, do ar puro e da
água potável, da preservação das florestas. No total, são
colocadas num documento - dele tenho uma cópia -, o qual é
avaliado em todos os Estados. São muitas as audiências
feitas pelo Comitê de Avaliação de Progresso, também
revisadas pelas cidades, condados, municípios e pela
população desses condados. Também passam pela revisão do
Legislativo. Portanto, há uma parcela bem ampla da população
que compreende as metas, os objetivos, a visão que o Estado
tem dessas metas estabelecidas. Todo o mundo concorda com
elas? Todo o mundo as entende? Não, é claro que não. Como
todos sabem, as pessoas diferenciam-se em seus interesses
relativos às questões públicas. Temos pessoas profundamente
interessadas nessas visões globais do Estado. Existem
organizações - como, por exemplo, a Liga das Mulheres
Eleitoras do Oregon - que tentam ajudar a descrever a visão
que têm desses aspectos, dessas metas estabelecidas pela
programática. Quando tudo isso é colocado na prática, sua
aplicação orçamentária vai depender muito da ação do povo em
relação à Assembléia, ou seja, os Deputados entendem bem
esses anseios populares e os efeitos que provocam, como no
caso citado, criação da Liga das Mulheres Eleitoras do
Oregon.
E um processo muito complicado, há vários interesses, de
várias fontes, e muito dinheiro, esforço e energia são
gastos para se avaliar o desempenho. E, justamente por isso,
há muito desacordo sobre as prioridades, entre grupos da
população. Então, quanto dinheiro entra em certo programa?
Para isso, é necessário avaliar quais programas, na verdade,
atendem melhor a maioria da população; ai, vão funcionar as
prioridades, e alocamos mais recursos financeiros para os
programas que, inclusive, são mais bem operacionalizados.
o processo de planejamento, em si, é dinâmico, continuo.
Não é estático e pode ajustar-se a mudanças de rumo. E um
processo constante. As audiências públicas continuam todos
os anos, mostrando os ajustes que são feitos, até as
mudanças de visão no plano estratégico. E esse processo de
revisão vem à sociedade, que participa dele. E, quanto mais
bem-educada e informada for a sociedade, melhor esse
processo vai funcionar. Por isso é muito importante esse
sentido de ática. Achamos importante ter uma visão boa e
clara e partir para onde o Estado quer ir, em direção ao
futuro que ele quer, que foi determinado pelo povo. Isso só
é alcançado através da política. E alguns grupos têm mais
poder que outros.
O Sr. Coordenador - Encerraremos a fase de debates ás 12
horas. Temos uma pergunta formulada pela SEPLAN: "Como o
senhor avalia o fato de os Estados Unidos da América
possuírem um déficit público considerado um dos maiores do
mundo, frente á importância do que o senhor disse sobre a
necessidade de haver um equilíbrio entre projeção de receita
e definição de gastos?'.
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O Sr. .John N. Lattimer - É uma questão muito simples. A
Constituição Federal não proíbe, em nível federal, o déficit
do Governo Federal. Em nível estadual, sim. As constituições
dos 50 Estados proíbem o déficit, mas a federal não. Quando
falamos de déficit, referimo-nos ao Governo Federal. O
Governo Federal, sim, gasta, gasta, sem nenhum controle, às
vezes, quando há um problema gravissimo E uma questão
política que vem sendo discutida nos Estados Unidos hoje - o
déficit federal. Há inclusive muita pressão no Congresso
Federal e junto ao Presidente Clinton, para que se reduza o
déficit público no Pais
Como podemos imaginar, os juros dessa divida são muito

altos, e isso, na verdade, é dinheiro que não é investido em
programas, porque é preciso financiar e pagar a divida, e,
para pagar a divida, usamos dinheiro dela, que evidentemente
não pode ser usado em programas- E uma das criticas que se
faz. Esse Governo Federal, a bem da verdade, tem a intenção
de começar a reduzir a divida em 7 anos. Acho um tanto
hipotético, otimista demais essa redução num horizonte de 7
anos, e é preciso ter vontade política, para cortar
programas populares a fim de pagar dividas. E isso não é
muito popular. Os Estados também têm dividas. Eles imprimem
os seus títulos, iguais aos títulos do Tesouro Federal. A
emissão desses títulos é usada para a construção de escolas,
prisões, estradas, tudo isso. Mas o Estado, ás vezes, tem
uma divida, durante um certo periodo, que tem que ser
financiada, mas tem que ser com uma finalidade especifica,
para que algum serviço da divida fique embutido no orçamento
também, a fim de que haja um mecanismo para pagá-la e não
deixá-la crescer. São dividas especificas.
Em nível federal é horroroso. Não dá para pagar. O dinheiro

vai ter que ser imprimido com mais freqüência e vai provocar
inflação- A maioria dos entendidos e os empresários não
gostam dessa situação, e esperam que o Congresso Federal
resolva isso. Como, não sei-
o Sr. Coordenador - 'Gostaria que fosse mais bem

esclarecida a questão da autonomia do Judiciário em relação
a seus gastos. Como se dá a limitação desses gastos no
orçamento do Estado?' São duas perguntas com o mesmo teor:
pela COPASA, Walter; e pela Assembléia Legislativa, Ana
Maria Antunes.
O Sr. John N. Lattimer - Uma das funções do sistema
jurídico é rever a aplicação da lei na prática, ou seja,
nenhuma legislação pode ser inconstitucional, nem a sua
aplicação, e compete ao Judiciário julgar isso. Agora sobre
essa prática é que o judiciário funciona. Então existem
esses limites. De modo que, se temos uma lei nova mal
aplicada, transgredida, esse tipo de situação vai chegar a
alguma instância do tribunal, através de um advogado, se a
lei foi violada, se correu dinheiro... O Tribunal tem poder
e, mais ainda, tem obrigação de apontar os envolvidos, se
houver, obrigando o Executivo a retificar e corrigir esse
mal, essa violação da lei, ou a aplicação de recursos
financeiros-
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Então, o Poder Judiciário é visto como um juiz de futebol
ou de basquete na arbitragem. Para que o juiz esta no jogo?
Para aplicar a lei- Mas ele não tem poder de tomar
iniciativa por conta própria, mas apenas quando a lei for
violada. Às vezes, a Assembléia Legislativa apela para o
tribunal. Ela vai às barras do tribunal quando é de seu
interesse ou de interesse do cidadão comum. Outras vezes, o
próprio Gabinete do Governador pode acionar o Tribunal, bem
como qualquer agência do Estado. Muitas leis não são bem
claras e estão abertas à interpretação. Quando uma
legislação é aprovada e não está clara, é um problema-muito
discutido. Muitas vezes se redige uma legislação que
determina fazer "assim ou assim". Por exemplo, fazer um bom
Programa. O que é bom? Bom é um termo um pouco vago e vai
ser definido sob a ótica subjetiva.
Estou simplificando um pouco demais, mas certas leis são um

tanto gerais, abertas a interpretações diferentes, e não dá
Para saber qual era a intenção do legislador ao formulá-las.
Ai, entra o tribunal. O Judiciário vai esclarecer. Essa
tradição é forte nos Estados Unidos. O tribunal uma espécie
de árbitro porque, se um determinado cidadão acha que as
coisas não estão bem definidas, acontece como no exemplo que
dei: um programa bom, onde a noção de bom não está clara, é
diferente para determinadas pessoas. Esse é um dos problemas
mais comuns: a não especificidade, a generalidade da
linguagem da legislação. Quando há qualquer dúvida, o
tribunal usa a jurisprudência e analisa precedentes na
legislação anterior para tomar sua decisão.
O Sr. Coordenador - Diante da exigüidade do tempo,
infelizmente, esta Coordenação encerra a fase de debates e
retorna a direção dos trabalhos ao Sr. Presidente. As
Perguntas formuladas serão encaminhadas para as pessoas a
quem estiverem-dirigidas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da presente reunião,
esta Presidência agradece a presença do Sr. John N.
Lattimer, especialista financeiro da Assembléia Legislativa
do Oregon e ex-Assessor da Comissão de Orçamento do Kansas,
de Ohio e Illinois, Estados Unidos; e do Dr. Luiz Aureliano
Gama de Andrade, professor do Departamento de Ciências
Políticas da UFMG; e de todos os participantes, e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 279 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE MAIO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado José Maria
Barros e do Sr. Nílton Ramos da Silva - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO



;;7fl- Comparecem os Deputados:
Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Rêrnolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ermano Batista T Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - •Álvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Roberto -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues
- Dm15 Pinheiro - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros
- Ikemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marco Régis - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune - Wilson Trõpia.

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 da reunião anterior.

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

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia a Deputada Elbe
Brandão e os Deputados Arnaldo Penna e Sebastião Helvécio
para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as
autoridades e os demais convidados, que se encontram no
Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à mesa os Srs.
Reginaldo Arcuri, Secretário de Estado de Indústria e
Comércio, representando o Governador Eduardo Azeredo; Nílton
Ramos da Silva, Presidente da Associação Comercial de Juiz
de Fora; Bené Guedes, Secretário de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos; Francisco Américo Mattos
de Raiva, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais; Benedito Nugnesi, representante da Rede Ferroviária
Federal; e Luiz Soranço, Presidente do Centro Industrial de
Juiz de Fora.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião, solicitada
requerimento do Deputado José Maria Barros, a homenagear a
Associação Comercial de Juiz de Fora pela passagem do
centenário de sua fundação.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a

execução do Hino Nacional-
- Ouve-se o Hino Nacional
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Palavras do Deputado José Maria Barros
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Dr. Reginaldo Arcuri, Secretário de Indústria e Comércio,
representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, Or. Eduardo
Azeredo; limo. Sr. Nilton Ramos da Silva, Presidente da
Associação Comercial de Juiz de Fora; Exmo Sr. Deputado
Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos; Exmo. Sr. Or. Francisco Américo Mattos de
Paiva, Presidente ,da Associação Comercial de Minas Gerais;
Exmo Sr. Dr. Benedito Nugnesi, representante da Rede
Ferroviária Federal; Exmo. Sr. Dr. Luiz Soranço, Presidente
do Centro Industrial de Juiz de Fora; Ilmo. Sr. Rolf Pery
Curt Benda, Diretor do SENAC de Juiz de Fora, representante
do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor do SENAC
em Minas Gerais; Deputados, minhas senhoras, meus senhores,
caros conterrâneos.
Como dizia o filósofo Pascal, "o homem não é mais que um
caniço, mas um caniço pensante. Ele se instrui, se agrega
aos semelhantes, muda o meio em que vive, cria cultura.
Desde que tomou consciência de que é um ser social e não
uma "ilha", o homem abriu para si os horizontes do
progresso. Fazendo-se animal político e técnico,
transformou-se em senhor da terra e transportou-se da era
das cavernas á era do computador e das viagens
interplanetárias.
Para chegar ao estágio atual, ele amadureceu instituições
que desempenham funções vitais ao corpo social; que
sustentam ideais, inspiram condutas e sobrevivem em meio á
dinâmica das mudanças da sociedade. Sua influência é ampla e
profunda, envolvendo o ser humano por toda a vida. Os homens
nascem, crescem e morrem; as instituições permanecem e
continuam cumprindo suas tarefas para as gerações
posteriores.
Hoje, esta Casa, em nome dos mineiros, presta homenagem a
uma grande instituição, que vem exercendo com brilho e
competência o papel para o qual, há um século, foi fundada
Falamos da Associação Comercial de Juiz de Fora.
As associações comerciais são criações das modernas

sociedades capitalistas para atuarem como propulsoras do
desenvolvimento econômico e social.
Falar de nossa homenageada é falar da própria história de
Juiz de Fora, pois as raizes de ambas se confundem, e a
primeira foi um dos fatores que fizeram da segunda um dos
mais importantes pólos de desenvolvimento do Estado e do
Pais.
Poucas são as cidades que chegam a um século e meio de
existência sustentando um ritmo acelerado na luta pelo
crescimento. Em nosso caso, isso se deve a uma conjunção de
fatores que se somaram para fazer da terra juiz-forana um
exemplo para o Brasil.
Situada numa posição geográfica privilegiada, por onde
passava o caminho novo dos tempos coloniais, ligando a
região das Minas ao Rio de Janeiro, a localidade beneficiou-
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se, inicialmente, com os capitais desviados da mineração
decadente para a cultura cafeeira que se espalhava pela Zona
da Mata.
A original Vila de Santo Antônio do Paraibuna evoluiu, já

na segunda metade do século passado, para o município atual.
Quando se esgotou o período áureo do café, sucedeu-o o
processo de industrialização, que, lentamente, desde o
inicio da República, ia-se introduzindo no Pais e que, após
a 1 Guerra Mundial, ganhou nova intensidade, com a
instalação do parque fabril paulista e o surgimento das
primeiras siderúrgicas mineiras. Assim, em 1920, Juiz de
Fora já era a primeira cidade industrial do Estado de Minas
Gerais.
Hoje, o município pode se orgulhar de estar preparado para

sediar novos empreendimentos econômicos, pois é considerado
pelos especialistas como um dos mais atraentes do Brasil
para investimentos empresariais. Ele conta não apenas um,
mas dois distritos industriais, com excelente infra-
estrutura. Neles operam mais de 50 empresas, entre as quais
a Siderúrgica Mendes Júnior e a Companhia Paraibuna de
Papéis. Outras 20 estão em fase de implantação e prometem
gerar 7 mil empregos diretos. Tudo instalado com apurada
técnica, que garante o progresso sem violação ao meio
ambiente e, portanto, sem sacrifícios à qualidade de vida do
povo. Para coroar esse sucesso, Juiz de Fora e Minas Gerais
ganharam, graças ao empenho de mineiros ilustres como o
Governador Eduardo Azeredo, a batalha para abrigar a
montadora que a Mercedes Benz irá instalar em nosso Pais.
Entre os benefícios econômicos e sociais que deverão advir
de mais essa vitória, estão a geração de cerca de 3 mil
empregos diretos e um novo dinamismo regional.
A Associação Comercial surgiu em 12 de julho de 1896. como

entidade representativa do empresariado do ramo, no contexto
da ebulição industrial e comercial que agitava a economia da
cidade nos fins do século passado. O fenômeno de associações
classistas é universal, natural a todas as sociedades que
passam pelo processo de industrialização e urbanização. O
advento do capitalismo liberal abriu caminho à sua formação.
O reconhecimento das "Trade Llnions" na Inglaterra, em 1824,
fora o passo inicial. Tais instituições visavam sobretudo à
liberdade do comércio e à defesa contra quaisquer restrições
a sua expansão.
A Associação Comercial de Juiz de Fora surgiu da iniciativa
e do arrojo de homens de negócio dotados de grande visão e
tino empreendedor, como Daniel Pinto Correa, seu primeiro
Presidente. Desde então, constitui uma verdadeira alavanca
de modernidade empresarial no município. A partir de 1918,
instala-se em sede própria: um majestoso prédio, na Praça
João Penido, no centro da cidade. O seu livro de visitas
testemunha a presença de centenas de celebridades, nacionais
e internacionais - políticos, economistas, cientistas e
personalidades diversas -, que reconhecem seu pioneirismo
econômico e seu desempenho decisivo para o desenvolvimento
regional.
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Integrada à comunidade, participa de atividades coordenadas
pela Prefeitura e pela Universidade Federal, procurando
sempre defender os interesses do comércio e realizando-se
como instituição respeitada e dinâmica.
São cem anos de atividades marcadas por urna filosofia de
trabalho democrática aberta e participativa; um século de
atuação em beneficio da Zona da Mata.
A história do comércio é tão antiga quanto a própria vida
social. Pela necessidade de conciliar as condições
necessárias à sobrevivência com o exercício da liberdade, o
homem criou a sociedade politicamente organizada. Ao-mesmo
tempo, tornou-se quase instintivamente comerciante, para
realizar as aspirações ao bem-estar material e ao
crescimento individual e coletivo.
O comércio é um dos instrumentos fundamentais ao impulso
civilizatôrio. Desde a antigúidade, fenícios, gregos,
mesopotãmicos, cretenses e árabes, por meio de
empreendimentos comerciais, ajudaram a humanidade a difundir
conhecimentos e intercambiar valores culturais. A atividade
mercantil entre os povos promoveu o desenvolvimento da
navegação, a abertura de rotas até então desconhecidas, a
descoberta de novos mundos, a inovação dos meios de
transporte e de comunicação e o progresso das operações
financeiras. E, pois, veiculo de aproximação entre os
homens.
A Associação Comercial de Juiz de Fora, inserida nessa

milenar tradição, vem contribuindo para integrar Comunidades
e modernizar as condições de vida de nossa gente.
Estão, pois, de parabéns, os juiz-foranos por contarem com
uma organização desse porte e desse valor, uma entidade de
que qualquer município teria orgulho. Estão de parabéns,
ademais, por contar, entre seus filhos ilustres, com homens
públicos do porte de Itamar Franco, Custódio Mattos,
Reginaldo Arcuri e Mello Reis, que sintetizam todo o
dinamismo e o espírito de ousadia que caracterizam a cidade.
Ex-Prefeito e Senador da República, 39 g Presidente do
Brasil, Itamar Franco soube, no exercicio de seus cargos,
exibir virtudes de grande estadista, deixando
definitivamente o nome gravado na história deste País. Ex-
Prefeito, Deputado e Secretário de Estado da Indústria e
Comércio, Mello Reis contribuiu, entre outras coisas, para a
implantação dos distritos industriais do município,
iniciativa fundamental para superar os desafios que costumam
dificultar a expansão das atividades fabris e comerciais no
interior do nosso Estado.
Aos dirigentes e demais componentes dos quadros da
Associação Comercial de Juiz de Fora, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Nilton Ramos da Silva, as nossas
congratulações pela comemoração do centenário da entidade
que tão firmemente dirigem, como o fizeram seus
antecessores. Ao povo da Manchester Mineira, os votos de
novos tempos de prosperidade e desenvolvimento.

Palavras do Sr. Nilton Ramos da Silva
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Exmos Srs. Deputado Wanderley Ávila, lg Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa; Dr. Reginaldo Arcuri, Secretário da
Indústria e Comércio, representando o Governador Eduardo
Azeredo; Deputado Bené Guedes. Secretário de Recursos
Minerais; Dr. Francisco Américo Mattos de Paiva, Presidente
da Associação Comercial de Minas; Dr. Benedito Nugnesi,
representante da Rede Ferroviária Federal; Dr. Luiz Soranço,
Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora; Sr.
Presidente e Srs. Deputados, senhoras e senhores, é com
muita satisfação que a Associação Comercial de Juiz de Fora
recebe esta homenagem da Assembléia Legislativa de 'Minas
Gerais pelo transcurso de seu centenário de fundação,
ocorrida em 12/7/1896.
Manchester, pelas indústrias; Atenas, pelas letras de seus
festejados autores, Juiz de Fora, nos últimos 20 anos do
século XIX, assistiu à fundação do Instituto Granbery, e da
Academia de Comércio, dois colégios que se tornaram
tradicionais pela seriedade e qualidade Co ensino que
ministram até hoje.
O pioneirismo de Francisco Baptista de Oliveira, fundador
da Academia de Comércio, Bernardo Mascarenhas e Francisco
Eugênio de Rezende resultou na construção da primeira usina
hidrelétrica da América do Sul e na criação da Cia. Mineira
de Eletricidade, em 7/1/1888.
A usina hidrelétrica aproveitou as quedas da cachoeira dos
Marmelos e acionou as máquinas, que compuseram excelente
parque industrial, responsável pelo grande prestigio da
cidade, que ainda tinha um comércio atacadista de grande
porte, graças à sua localização geográfica e à ligação ao
Rio de Janeiro pela estrada União Indústria, de Mariano
Procôpio.
São da mesma época a implantação do sistema telefônico (em
1883), do telégrafo (em 1884), a fundação do Banco de
Crédito Real e da Sociedade de Medicina e Cirurgia (em
1889).
Nesse ambiente de plena realização econômica, um grupo de
comerciantes, industriais e lavradores fundou a Associação
Comercial, em 12/7/1896.
A Associação Comercial de Juiz de Fora foi a primeira
fundada em Minas e a quarta do Brasil, posterior apenas às
Associações comerciais de Salvador, Rio de Janeiro e São
Paulo.
Nesses 100 anos de existência, a Associação tem não apenas

defendido e lutado pelos interesses e direitos da classe
empresarial, mas também pelos da cidade de Juiz de Fora e do
Estado, no que tem obtido o apoio das autoridades e
instituições da cidade e de Minas, sendo esta sessão um
reconhecimento da Assembléia Legislativa ao seu trabalho.
Neste momento histórico do Centenário da Associação
Comercial, Juiz de Fora vive, ao final do século XX,
realizações semelhantes àquelas do último quarto do século
XIX, que impulsionaram seu desenvolvimento.
Superados ou em processo de superação problemas sérios na
Facit, na Companhia Paraibuna de Metais e na Siderúrgica
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Mendes Júnior, a cidade e suas instituições estão se
Preparando para receber a unidade industrial da Mercedes
Benz, inicio da implantação de um pólo automotivo na Zona da
Mata, com reflexos positivos em toda a economia.
Por isso, a Associação Comercial, passado seu centenário,

entrará no século XXI com a mesma esperança e determinação
com que entrou no século XX, quatro anos após a sua
fundação.
Pretendemos, Srs. Deputados, senhoras e senhores, continuar

com o mesmo espirito que animou nossos antecessores, lutando
pela classe empresarial e pelo desenvolvimento da cidade, da
Zona da Mata e do Estado, para o que estamos certos de
contar com o apoio desta Assembléia Legislativa, que não nos
faltará, como não nos faltou até hoje. A Associação
Comercial de Juiz de Fora agradece a vossas excelências,
especialmente ao Deputado de Juiz de Fora José Maria André
de Barros, a honra desta homenagem. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar ao ilustre Sr. Nílton Ramos da Silva uma placa
alusiva á comemoração, como homenagem desta Assembléia, do
centenário de fundação da Associação Comercial de Juiz de
Fora, a qual contém os seguintes dizeres: " A Associação
Comercial de Juiz de Fora, no centenário de sua fundação, a
homenagem e o reconhecimento do Poder Legislativo pela sua
histórica participação no processo de desenvolvimento
econômico e industrial do Estado em defesa permanente dos
interesses de Minas. Belo Horizonte, maio de 1996.".
- O Sr. Presidente procede à entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Juiz de Fora não seria a mesma sem sua Associação
Comercial. Entre ambas estabeleceu-se uma parceria de
sucesso que perdura através dos tempos.
Efetivamente, a instituição cujo centenário hoje aqui
comemoramos é a presença destacada na vida do município
desde quando ele, ao findar o século passado, consolidava
sua posição e impunha sua liderança como um dos maiores
centros mercantis e industriais do Pais.
Como bom mineiro, nos orgulhamos da cidade. Por isso mesmo,
e pela identificação existente entre ela e nossa
homenageada, pedimos vênia para nos estender a respeito da
metrópole juiz-forana, na certeza de que, assim procedendo,
estaremos expressando o justo reconhecimento do povo de
Minas a uma e a outra.
A vocação de Juiz de Fora para a indústria e o comércio foi

o feliz resultado da soma do dinâmico pioneirismo de seu
empresariado com uma excepcional localização geográfica.
Naquele abençoado pedaço da terra mineira, a coragem do

desbravador Garcia Pais começou a escrever, em 1702, uma
história de lutas e glórias.
Desde a emancipação, em 1850, até hoje, temos um século e

meio de conquistas e desenvolvimento.
Em 1870, a comuna já contava com 190 estabelecimentos

comerciais e industriais. 0 progresso trouxe demandas
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culturais e, com elas, o Instituto Granbery, até hoje
sinônimo inconteste de excelência no ensino. 0 educandário
iniciou uma tradição que ganhou continuidade com a criação
do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, modelo de
estabelecimento profissionalizante, e foi coroada com a
Universidade Federal de Juiz de Fora, centro de estudo e
pesquisa cuja fama ultrapassa as fronteiras nacionais.
Manchester Mineira e Barcelona das Alterosas, eis dois
cognomes que evocam, com justiça, as tradições do berço
inglês da Revolução Industrial e a habilidade empresarial
dos catalães, que aqui encontraram talentosos seguidores.
Atualmente, Juiz de Fora conta com cerca de 15 mil
estabelecimentos comerciais, empregando aproximadamente 26
mil pessoas e atendendo não só à população do município,
estimada em 400 mil habitantes, corno também a toda a Zona da
Mata. Seu parque fabril, por sua vez, se posiciona como dos
maiores do Pais.
Recentemente, para lá se voltaram os olhos de Minas e do
Brasil: um dos gigantes da indústria automobilística mundial
confirmou a intenção de se instalar na cidade após elegê-la
entre muitas outras.
Apesar das crises e das recessões que o Brasil tem
experimentado, persevera Juiz de Fora em sua vocação de pólo
aglutinador do desenvolvimento, sendo considerada uma das
cinco melhores opções brasileiras para quem deseja investir
ou ampliar negócios.
E esse, por conseguinte, o centro urbano incomum que sedia
a entidade que estamos distinguindo. O município segue em
frente, sua Associação Comercial caminha junto. Diríamos
mesmo que nenhuma agremiação tão bem representa a comuna
como nossa homenageada.
Foi exatamente aos 12/7/1896 que um grupo de comerciantes,
industriais e ruralistas, reunidos no Salão ApoIlo, na Rua
Halfeld, fundou a entidade. Inspiraram-se esses empresários
na criação da Associação Comercial de Lisboa, em 1834, e
foram precedidos pelas congêneres da Bahia, do Rio de
Janeiro e de São Paulo. De lá para cá, a participação dela
na vida do município e da região fez-se indispensável e
valiosa. Paralelamente à representação das classes
produtoras, esmera-se na defesa dos interesses comunitários,
através de campanhas bem orientadas e bem-sucedidas.
Já em sua primeira reunião, em julho de 1896, oficializava
protesto contra o aumento do preço dos fretes ferroviários,
medida essa que afetava negativamente a competitividade do
produto local. No ano seguinte, sugeria a organização do
Corpo de Bombeiros Voluntários. E. dando um salto no tempo,
lembraremos que foi a responsável pela criação da TELEMUSA,
antecessora da TELEMIO. No recinto da Associação Comercial
de Juiz de Fora, tiveram origem o Sindicato do Comércio
Varejista, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, o Sindicato
Rural e sindicatos de vários ramos da indústria.
O "Informativo do Comércio' é leitura obrigatória não só

para os profissionais do setor, mas para quem quer se manter
em dia com a vida econômica regional.
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Em Juiz de Fora, a Barcelona Mineira, a cidade do
Comércio, da Indústria, do Operariado e das reações
liberais, a Associação Comercial é o coração destas forças
produtivas em cujo futuro se contém o porvir deste Estado."
Eis palavras sábias e proféticas de Rui Barbosa.
Agora, com o futuro batendo às portas, Minas Gerais faz-se
plenamente cônscia do grande papel que está reservado a
Manchester Mineira e á sua Associação Comercial nos tempos
que se avizinham.
Nossos cumprimentos calorosos á homenageada, ao seu
Presidente, Or. Nilton Ramos da Silva, aos Diretores e
associados.
Aos membros da comunidade juiz-forana, expressamos o
carinho e a admiração dos mineiros por esses irmãos que
fizeram do trabalho um hábito; do desenvolvimento, a meta;
da justiça, o lema; da liberdade, o ideal.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência agradece ao Sr. Nilton Ramos da Silva e às
demais autoridades e convidados pelo comparecimento e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA ,, 16a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
ÇOMISSAO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e oito de maio 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,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Glycon Terra Pinto e Ivair Nogueira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da reunião
anterior, O Presidente informa que, nos termos do art. SQ,
III, da Lei nQ 11-815, de 24/1/95, e do 4Q do art. 2Q da
Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar processos de prestações de contas da aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a
palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: APAE de Espera Feliz, Asilo e Lar Evangélico da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Associação Apoio
Comunitário Bem Estar da Comunidade de Retiro do Malhadouro,
Associação Assistencial do Municipio de Leopoldina,
Associação Beneficência Popular, Associação Comunitária
Amigos do Mestre, Associação Comunitária de itamarati,
Associação Comunitária de Mães da Pastoral da Criança de
Irai de Minas, Associação Comunitária do Bairro Central de
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Espera Feliz, Associação Comunitária do Bairro São Tarcísio,
Associação Comunitária do Bem estar Social de Indaiabira,
Associação Comunitária dos Moradores Carentes do Bairro São
Domingos, Associação Comunitária dos Moradores de Sagarana,
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Jaçanã,
Associação Comunitária João Paulo II, Associação Comunitária
Rural de Desenvolvimento de Samambaia. Associação
Comunitária Santa Cláudia de Maque, Associação Comunitária
Vida Nova do Morro Alto, Associação de Apoio às Atividades
Comunitárias de Turmalina, Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Raul Soares. Associação dos
Amigos dos Bairros Santa Eugênia e Eldorado, Associação dos
Deficientes Iraienses, Associação dos Moradores da
Comunidade de São Bento. Associação dos Moradores do Bairro
Bom Sucesso, Associação dos Moradores do Bairro Cascalho,
Associação dos Moradores do Município de São Sebastião da
Bela Vista, Associação dos Produtores Rurais de Antônio
Carlos, Associação dos Produtores Rurais de Ramalho,
Associação dos Proprietários e Moradores do Distrito de
Topázio, Associação Fonema - Reeducação da Audição e da
Linguagem, Associação Hospitalar São Sebastiâo, Associação
Mineira de Paraplégicos, Associação Desportista Classista
Frigoarnaldo, Belo Horizonte Futebol e Cultura, Caixa
Escolar Adélio Maciel, Caixa Escolar Benjamim Ferreira
Guimarães, Caixa Escolar Bento Gonçalves, Caixa Escolar Dr.
Jacinto Alvares, Caixa Escolar Dr. João Cardoso, Caixa
Escolar Lopes Franco, Caixa Escolar Professor Wilson de Melo
Guimarães, Central única dos Trabalhadores, Centro
Comunitário de Iturnirim. Clube de Mães O Lareira, Comunidade
Paroquial de Timóteo, Conselho Comunitário de
Desenvolvimento Daniel José da Luz, Conselho Comunitário de
Habitação Popular da 2 Seção Bairro Felicidade, Conselho
Comunitário de Pedra Menina. Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Santiago, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Bartolomeu, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Rural de São João do Bonito, Conselho Particular
de São Gonçalo do Pará da SSVP, Creche Ninho, Creche
Stefânia Falcão Margotti, Escola Estadual Camilo Boaventura,
Grêmio Esporte Clube, Grupo Cultural Semente do Vale, Grupo
Espirita Legionários de Maria. Grupo Espirita Legionários de
Maria, Grupo Salva Vidas. Guarda de Moçambique de São
Benedito e Nossa Senhora do Rosário, Guarda de Moçambique de
São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, Itaverava Futebol
Clube, Movimento Cultural de Paracatu, Obra Social e
Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará, Prefeitura
Municipal de Itumirim, Prefeitura Municipal de Aimorés.
Prefeitura Municipal de Bertõpolis, Prefeitura Municipal de
Bonfinõpolis de Minas, Prefeitura Municipal de Cataguases.
Prefeitura Municipal de Cataguases, Prefeitura Municipal de
Comercinho. Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas,
Prefeitura Municipal de Rio Casca, Prefeitura Municipal de
São Lourenço, Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela
Vista, Prefeitura Municipal de Serrania, Riachinho Esporte
Clube, Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres. Submetidos a
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discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
esses processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Avila, lQ Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus pareceres
pela aprovação dos processos, os quais, submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros destas
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de junho de-1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -

Maria José Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio - Romeu
Queiroz - Glycon Terra Pinto - Alencar da Silveira Júnior
Geraldo Rezende.
ATA DA 17 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia quatro 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 Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; e Miguel Martini, Glycon
Terra Pinto, Romeu Queiroz e Alencar da Silveira Júnior,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental,
o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
abertos os trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da
reunião anterior, O Presidente informa que, nos termos do
art. 3, 111, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do
art. 2Q da Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo
após, passa a palavra ao relator, pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Glycon
Terra Pinto, que emite pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: APAE de Santo Antônio do
Monte, APAE de Timóteo, APAE de Vazante, Associação
Benemérita de João Pinheiro, Associação Comunitária
Beneficente aos Moradores do Bairro Porto Alegre, Associação
Comunitária do Barreiro, Associação Comunitária de
Desenvolvimento do Município de Conceição do Pará,
Associação Comunitária do Bairro Belo Horizonte, Associação
Comunitária do Bairro Novo Riacho, Associação Comunitária do
Bairro Vista Alegre, Associação Comunitária do
Desenvolvimento Rural, Creche e Assistência Social de
Jequitibá, Associação Comunitária dos Moradores da Zona Sul,
Associação Comunitária Rural de São Miguel/Morrinhos,
Associação de Apoio Comunitário do Bairro Residencial
Santanense, Associação de Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos de Campolide, Associação de Moradores do Bairro
Jatobá, Associação de Moradores do Bairro Rancho Alegre,
Associação de Moradores e Amigos do Bairro Cruzeiro.
Associação de Mulheres Rurais, Associação de Pequenos
Produtores da Comunidade de Carapuça, Associação de Pequenos



a

467

Produtores da Içara, Associação de Pequenos Produtores do
Cajengã, Associação de - Pequenos Produtores do Germinal
Associação dos Moradores da Vila Monsenhor Paulo Brasil,
Associação dos Moradores do Bairro Cicero Passos, Associação
dos Moradores do Bairro Cidade Nova, Associação dos
Moradores do Bairro Felipe Cláudio de Saies. Associação dos
Moradores do Bairro Floresta, Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro Jadete, Associação dos Produtores Rurais de
Sarroquinha, Associação Educativa e Cultural de Igarapé,
Associação Filantrópica Anfrisio Coelho, Associação Força
Unida em Prol do Desenvolvimento dos Moradores do Bairro
Mato Grosso, Associação Mineira de Municipios, Associação
Senhoras da Caridade de Governador Valadares, Caixa Escolar
Cândida Alvarenga Mendonça, Caixa Escolar Domingos Bebiano,
Caixa Escolar Dr. Carlos Albuquerque, Caixa Escolar Eduardo
Gripp, Caixa Escolar Hermantina Beraldo, Caixa Escolar Nossa
Senhora Auxiliadora, Carandaí Sport Club, Centro Comunitário
Rural de Aracitaba, Centro Cultural Maciel do Rego, Centro
de Organização de Movimentos Assistenciais e Comunitários,
Centro de Treinamento Integrado de Itaobim, Clube Recreativo
Buritis, Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora
da Piedade, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ilha,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Municipio de
Itinga, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do
Patrimônio, Conselho Particular da SSVP de Poços de Caldas,
Creche A Pequena Casa de Maria, Creche Comunitária Lar
Infantil Dorcas, Creche do Menino Deus, Creche Maria Estella
Barcellos Gonçalves, Creche Pequeno Polegar, Fundação Câmara
de Dirigentes Lojistas de Amparo ao Menor. Grupo da
Fraternidade Irmã Scheilla. Grupo de Atividade Espirita de
Timóteo, Grupo de Téatro Fibra, Hospital São Vicente de
Paulo. Lar dos Meninos São Domingos - Obra Social, Liga
Uberabense de Futebol, Loja Maçônica Vital Brazil,
Ministério AMAE - Associação Missionária de Apoio ao
Evangelho, Nacional Futebol Clube, Núcleo Educacional
Batista, Prefeitura Municipal de Cataguases. Prefeitura
Municipal de Conceição do Mato Dentro, Prefeitura Municipal
de Elôi Mendes, Prefeitura Municipal de Jguatama, Prefeitura
Municipal de Itaverava, Prefeitura Municipal de Lagoa da
Prata, Prefeitura Municipal de Mercês, Prefeitura Municipal
de Rio Piracicaba, Prefeitura Municipal de Rodeiro,
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama. Prefeitura
Municipal de São Pedro dos Ferros, Sociedade Assistencial
Alfredo Laporte e Dona Maria da Cruz Andrade, Sociedade
ubaense de Artes e Oficios. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, esses
processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Avila, 1Q Vice-Presidente, e
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus pareceres
pela aprovação dos processos, os quais, submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões
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para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 11 de junho de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio Júlio - Miguel
Martini - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende - José Maria
Barros.
ATA DA lg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS E
PROGRAMAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO • DA "PLATAFORMA DE
AÇÃO", DOCUMENTO REIVINDICATÓRIO RESULTADO DA IV CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA MULHER
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze
de novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Bilac Pinto, Elbe Brandão
e Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Deputado Bilac Pinto, Vice-Presidente
desta Comissão, assume a Presidência e suspende os trabalhos
por 30 minutos. As lShlSmin, o Deputado Biiac Pinto reabre
os trabalhos com a presença dos Deputados Anivaldo Coelho
(substituindo o Deputado Almir Cardoso, por indicação da
Liderança do PT), e Elbe Brandão. Havendo número regimental,
a Presidência solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelas membros presentes. A reunião destina-se a
programar os trabalhos da Comissão. A seguir, a Deputada
Elbe Brandão, na qualidade de relatora dos trabalhos da
Comissão, usa a palavra e apresenta um programa de trabalho
para esta Comissão e requerimentos em que solicita: 1 -
encaminhamento de oficio ao Ministério das Relações
Exteriores para que este envie à Comissão cópia oficial do
documento elaborado durante a IV Conferência Internacional
da Mulher, realizada pela ONU na cidade de Beijing, China,
do qual o Brasil é signatário; 2 - encaminhamento às
entidades relacionadas (Banco da Mulher, SEBRAE-MG, FIJMEC,
UFMG, FIEMG, CUT-MG e Associação Comercial do Estado de
Minas Gerais) de cópias do resultado da IV Conferência
Internacional da Mulher e que essas entidades sejam
convidadas a enviar à Comissão, até o dia 31/1/96. sugestões
e propostas referentes à aplicação, em nosso Estado, das
medidas nele apresentadas; 3 - encaminhamento de cópias do
referido documento à Coordenadoria dos Direitos Humanos e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao
Movimento Popular da Mulher, à Ordem dos Advogados do Brasil
- Seção Minas Gerais e à FETAEMG, para estudo e exame e que
as referidas entidades sejam convidadas a enviar à Comissão,
até o dia 31/1/96, sugestões e propostas referentes à
aplicação, em nosso Estado, das medidas nele apresentadas,
bem corno a indicação de seus representantes para
acompanhamento das reuniões; 4 - encaminhamento de cópias do
documento resultado a IV Conferência Internacional da Mulher
aos seguintes órgãos: Tribunal de Justiça do Estado;
Secretaria da Casa Civil; Secretaria da Educação; Secretaria
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da Saúde; Secretaria da Justiça; Secretaria da Criança e do
Adolescente; Delegacia Especializada de Crimes contra a
Mulher, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, e
Conselho Estadual da Mulher, para que informem, até o dia
31/12/95, planos, projetos e atividades atualmente em
desenvolvimento ou programados, relativos à sua área de
atuação, detalhados segundos suas metas físicas e
respectivas previsões de recursos, especialmente aqueles
contidos no Plano Plurianual de Ação Governamental e no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que
possibilitarão a execução das medidas aprovadas na citada
conferência- Solicita, ainda, que os referidos órgãos sejam
convidados a participar dos trabalhos da Comissão e que
indiquem o nome dos seus representantes. O Presidente coloca
em votação os requerimentos, e estes, cada um por sua vez,
são aprovados sem restrições. A Deputada Elbe Brandão
solicita novamente a palavra e esclarece que a metodologia
de trabalho adotada por esta Comissão envolve a solicitação
de informações a diversos órgãos públicos e de sugestões a
entidades privadas, relativas à implantação da "Plataforma
de Ação" em nosso Estado. A Deputada apresenta requerimento
no qual solicita a suspensão dos trabalhos da Comissão, com
a reabertura prevista para o lg período da próxima sessão
legislativa. Colocado o requerimento em votação, é ele
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, suspende os trabalhos
da Comissão até o lg período da próxima sessão legislativa,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bilac Pinto, Presidente - Elbe Brandão - Alberto Pinto

Coelho. -
ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, DE POLITICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
maio de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Jairo Ataide, Elbe Brandão e Gilmar
Machado (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Administração Pública; Alvaro Antônio, Bilac Pinto, Anivaldo
Coelho e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Política
Energética. Hidrica e Minerãria; Miguel Martini, Ajalmar
Silva (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por
indicação da Liderança do PSDB). Geraldo Rezende e Gilmar
Machado, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
conjunta destas Comissões. A seguir, comunica aos membros
presentes que foram designados relatores para proceder à
análise, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 647/96. os
Deputados Ajalmar Silva, Sebastião Helvécio e Alencar da
Silveira Júnior, respectivamente, pelas Comissões de
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Administração Pública, de Política Energética, Hídrica e
Minerária e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria. A
seguir, solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à
leitura de seu parecer. O relator, por seu parecer, conclui
pela aprovação do projeto. Durante a fase de discussão o
Deputado Gilmar Machado, cora a palavra, solicita vista do
parecer, a qual é concedida pela Presidência. Ato continuo,
a Presidência determina a distribuição de avulsos dos
pareceres das Comissões de Política Energética, Hidrica e
Minerária e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não
havendo mais matéria a ser apreciada, o Presidente agradece
o comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões. 11 de junho de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Simão Pedro Toledo - Sebastião
Helvécio - Arnaldo Canarinho - Marcos Helénio - Miguel
Martini - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende.
ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA 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
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cléuber Carneiro, Carlos Murta e Ivo
José, membros da supracitada Comissão. Acham-se presentes,
também, a Deputada Maria José Haueisen e o Deputado Gil
Pereira. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Clêuber Carneiro, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, Que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados
presentes. Em seguida, a Presidência lê a seguinte
correspondência: oficio enviado pelo Prefeito Municipal,
Vereadores e outras autoridades do Município de Araçuai, em
que relatam a dificil situação da cidade, das lavouras e dos
pequenos criadores de gado devido aos problemas provocados
pela seca; do Sr. João Bosco Caldeira, Vereador à Câmara
Municipal de Coronel Murta, solicitando providências para
equacionar os problemas da seca; do Prefeito Municipal de
Coronel Murta, encaminhando resposta da COPÂSA ao pedido de
desativação da captação de água, feita pela empresa, no
córrego Palmeira; da EMATER, informando o índice
pluviométrico nas cidades do Médio Jequitinhonha, no período
de 1994 a 1996; do Sindicato Rural de Araçuai e da
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Jequitinhonha - AMEJE -, relacionando os problemas da seca
em toda a região do Médio Jequitinhonha Em seguida, o
Presidente comunica aos membros da Comissão que o Deputado
Péricles Ferreira encaminhou-lhe expediente informando que
enviou ofícios ao Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo,
ao Secretário Adjunto da Casa Civil, Sr. Alvaro Azeredo, e
também ao Procurador-Geral do Estado. Sr. Arézio Dâmaso, que
tratam da construção de pequenas barragens no rio
Jequitinhonha, por intermédio do Departamento de Recursos
Hídricos. Em seguida, passa-se à 22 Parte da reunião, com a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Nesta
oportunidade, são apresentados requerimentos dos Deputados
Ivo José, em que solicita o encaminhamento de convite ao
Comandante-Geral da Policia Militar, para que compareça à
Comissão e preste informações sobre as dragas que permanecem
no rio Jequitinhonha e seus afluentes; Gil Pereira, em que
solicita o comparecimento à Comissão do Procurador-Geral do
Estado, para que se lhe solicite a participação do órgão por
ele representado em plano de ação com vistas a sanar o
problema da seca no Médio Jequitinhonha; e Carlos Murta, em
que pede a prorrogação dos trabalhos desta Comissão por mais
30 dias. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Prosseguindo, o Presidente passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Carlos Murta e apresenta
requerimento em que solicita o comparecimento à Comissão do
Superintendente da SUDENDR, para prestar informações
relativas à construção de barragens no Jequitinhonha, e do
Diretor-Geral do Departamento de Recursos Hidricos, a fim de
prestar informações relativas ao Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor e à extensão da área da SUDENE no vale do
Jequitinhonha. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Clêuber Carneiro reassume a direção dos
trabalhos, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a se
realizar no próximo dia 4, às 9h30min, com a finalidade de
ouvirem os convidados mencionados nos requerimentos
aprovados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1996.
Clêuber Carneiro. Presidente - Ivo José - Carlos Murta -

Geraldo Rezende - Péricles Ferreira.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia vinte e nove de maio de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, 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 Antônio Roberto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a finalidade da reunião é apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se à 2a Parte da reunião. O Deputado João
Leite transfere a Presidência ao Deputado Antônio Roberto e
apresenta requerimento em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão para se debater a situação da
segurança pública no Estado de Minas Gerais. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado João Leite procede à leitura de
requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita
seja retirado de tramitação o Requerimento ng 1.345/96, de
sua autoria, que consta na pauta da reunião. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do art. 244, VIII, do
Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reunião, o
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Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
João Leite, Presidente - Hely Tarquinio - Marcelo

Gonçalves. -
ATA DA 4E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia quatro de junho de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e
Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nos termos do inciso IV do art. 122 do
Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento dos
Projetos de Lei ns 828 a 831/96. para apreciação da
Comissão. Passa-se à fase de discussão e votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia, 0 Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto
de Lei nQ 788/96, emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Na
fase de discussão, é solicitada vista do parecer pelo
Deputado Arnaldo Penna, a qual é concedida pela Presidência.
Nos termos regimentais, a Presidência determina a retirada
da pauta do Projeto de Lei nQ 793/96, para ser anexado ao
Projeto de Lei nQ 207/95, que trata de assunto correlato.
Passa-se á fase de discussão e votação de parecer sobre
proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia. Discutido e votado, é aprovado o parecer que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nQ 811/96 (relator: Deputado
Anivaldo Coelho, a quem foi redistribuido o projeto).
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. 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio bouças - Arnaldo
Penna - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO No 24/96

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a
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Proposta de Emenda à Constituição no 24/96 objetiva dar nova
redação ao f 60 do art. 36 da Constituição Estadual.
Publicada em 30/3/96 no "Diário do Legislativo', permaneceu
a proposição sobre a mesa, pelo prazo regimental de três
dias, para receber emendas e, logo após, foi enviada a esta
Comissão Especial a fim de receber parecer, conforme dispõe
o art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art.. 40, garante ao

servidor público o direito á aposentadoria, especificando as
situações em que ela ocorre. A aposentadoria pode ser
concedida por invalidez, pode ser compulsória ou voluntária.
A aposentadoria voluntária pode ser requerida: a) pelo
homem, após trinta e cinco anos de serviços prestados, e,
pela mulher, após trinta, com proventos integrais; b) pelo
professor, após trinta anos de efetivo exercício em funções
de magistério, e pela professora, após vinte e cinco, com
proventos integrais; c) pelo homem, aos trinta anos de
serviço, e pela mulher, aos vinte e cinco, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço; d) aos sessenta e cinco
anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
A Constituição do Estado, além de reproduzir as normas
gerais ditadas pela Lei Maior, dispõe o seguinte, em seu
art. 36, que trata da aposentadoria:
"Art. 36- ....................................
6 - E assegurado ao servidor afastar-se da atividade a

partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não-
concessão importará a reposição do período de afastamento.".
Da maneira como foi redigido o dispositivo constitucional,

somos levados a concluir que, se o servidor, ao pedir a sua
aposentadoria, requerer o seu afastamento preliminar,
respaldado pelo 6Q do art. 36 anteriormente citado, e
tiver o seu pedido negado, terá que reassumir as suas
funções para cumprir o tempo que realmente faltapara
completar o período aquisitivo necessário á sua
aposentadoria e, também, para repor o período em que ficou
afastado.
A interpretação que ora fazemos do dispositivo
constitucional é a mesma que a Secretaria de Recursos
Humanos e Administração adotou, quando regulamentou o texto
constitucional, mediante a publicação da Resolução nQ 2.556,
de 1995. Para aquele órgão, na hipótese da não-concessão da
aposentadoria, o servidor voltará a suas atividades para
repor integralmente o tempo de afastamento preliminar,
acrescido do período necessário à complementação da contagem
do tempo.
E importante ressaltar que a Resolução nQ 2.008, de 1989,

da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, dispõe
que o requerimento de aposentadoria deverá ser acompanhado
da declaração de tempo de serviço.
Ora,. como a contagem de tempo fornecida pelo órgão público
competente é requisito essencial para instruir o pedido de
aposentadoria, no caso de alguma incorreção no cômputo dos
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dias trabalhados, o servidor será penalizado por um erro que
não cometeu.
O objetivo da proposta em exame é dar maior clareza ao
dispositivo constitucional, que, na sua forma atual,
possibilita diferentes interpretações, livrando o servidor
público do ónus de ter que trabalhar além do que é exigido
por lei. Ao mesmo tempo, busca-se colocar em prática a
intenção do constituinte mineiro, que, sabedor da demora da
publicação do ato de aposentadoria, permitiu ao servidor
afastar-se de suas funções na data do requerimento do
beneficio.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da Proposta

de Emenda á Constituição nQ 24/96.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 1996.
Ailton Vilela, Presidente - Gilmar Machado, relator -

Ajalmar Silva - Simão Pedro Toledo - Alberto Pinto Coelho -
Sebastião Costa - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO NO 25/96

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia
Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado
Marcos Helênio, a proposição em epigrafe objetiva suprimir o
# 2Q do art. 67 da Constituição do Estado, que limita a
cinco o número de projetos de lei de iniciativa popular que
poderão ser apresentados nesta Assembléia, em cada sessão
legislativa.
Publicada no 'biário do Legislativo de 13/4/96, a matéria
ficou de posse da Mesa durante o prazo regimental, para
receber emendas.
Esgotado o prazo, sem ter havido apresentação de emenda, a
proposta foi encaminhada a esta Comissão Especial, para
receber parecer, conforme dispõe o art 210 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição Estadual permite que os Deputados

modifiquem, por meio de proposta de emenda, dispositivos
nela existentes (art. 64, 1).
A matéria objeto deste parecer objetiva concretizar o
legítimo anseio da comunidade mineira de poder exercer, com
maior liberdade, o atributo da cidadania. O termo 'cidadão,
cabe ressaltar, não se refere, apenas, ao indivíduo titular
de direitos Políticos, mas também a quem participa da vida
do Estado, está integrado na sociedade estatal. A cidadania,
portanto, representa o alicerce da grande obra que erigimos
com o nome de democracia. Sem a participação popular, não há
que se falar em democracia. E restringi-ia é ferir
frontalmente o principio basilar do Estado Democrático de
Direito, consagrado no parágrafo único do art. 1Q da
Constituição da República: 'Todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.



Vale enfatizar a lição do Prof. José Afonso da Silva, que
nos ensina, em sua obra 'Curso de Direito Constitucional
Positivo, que a democracia, além de conceito político,
configura verdadeiro processo de afirmação do povo e de
garantia dos seus direitos fundamentais, os quais vão sendo
conquistados pelo próprio povo ao longo da história. O
mencionado autor ensina o seguinte: "A democracia, em
verdade, repousa sobre dois princípios fundamentais ou
primários, que lhe dão a essência conceitual: a) o da
soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do
poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana
do povo; e b) o principio da participação, direta ou
indireta, do povo no poder, para que este (poder) seja
efetiva expressão da vontade popular;"-
Cabe a nós, parlamentares no exercício do poder
legiferante, consagrar, na Constituição do Estado, esses
princípios fundamentais da democracia. Para tanto,
precisamos aprimorar o texto originalmente elaborado pelos
constituintes mineiros, que restringiram a participação
popular no processo legislativo estadual quando da
elaboração de nossa Carta Maior,
Temos, pelas razões argüidas, a firme convicção de que a

proposta de emenda em análise faz jus à acolhida dos nossos
ilustres pares nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nQ 25/96 no 1Q turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Ajalmar Silva - Simão Pedro Toledo - Alberto Pinto Coelho -
Sebastião Costa - Dilzon Melo.

PARECER SOBRE A EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI
No 388/95

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei nQ 388/95, de autoria do Deputado Almir
Cardoso, visa à criação do Programa Mineiro de Incentivo a
Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá outras providências.
Após ser analisada pelas comissões competentes, a matéria
foi incluída na ordem do dia para apreciação pelo Plenário
no lQ turno. Durante a fase de discussão, foi apresentada a
Emenda nQ 2 pelo Deputado Péricles Ferreira. Em virtude
disso, vem a referida emenda a esta Comissão para, nos

o termos reginentais, receber parecer.
Fundamentação

Á pecuária leiteira é uma das atividades mais
significativas para a economia do Estado, uma vez que a
produção mineira é responsável pelo abastecimento de
aproximadamente 1/3 do mercado de leite e derivados do Pais.
Apesar disso, o setor carece de ação governamental
especifica de incentivo aos produtores.
Com a liberação dos preços dos produtos lácteos, a pós quase
meio século de controle rigido por meio de tabelamento, e
com a abertura à concorrência internacional, notadamente com
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os paises do MERCOSUL, os pecuaristas têm deparado com
momentos de extrema dificuldade financeira, em virtude da
grande descapitalização do setor. Assim, a implementação de
um programa de apoio á atividade, como o que ora se propõe e
iniciativa bastante louvável e oportuna.
A Emenda no 2, objeto desta análise, pretende suprimir o

art. Sg do projeto, que, por sua vez, determina a inclusão,
na lei orçamentária anual, das dotações necessárias à
implementação das ações previstas no programa a ser criado.
Á nosso ver, tal proposição não procede, pois a supressão
daquele dispositivo descaracterizaria substancialmente o
projeto.
Com efeito, a previsão orçamentária de recursos específicos
para o programa é condição essencial para a implementação
das ações ali previstas. Por outro lado, ao contrário do
argumento apresentado pelo autor da emenda na sua
justificação, tal previsão obriga a administração a levantar
os custos do programa, o que favorece o planejamento dos
gastos do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda ng 2

apresentada ao Projeto de Lei ng 388/95, no lQ turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Paulo Piau, Presidente - José Maria Barros, relator - Elbe

Brandão - Almir Cardoso.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

IIg 686/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a proposição em

tela objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Renúncia e Pureza ng 1.217, com sede no Municipio de Alto
Jequ i t i bá.
Publicada em 14/3/96, vem a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, consoante preceituam os termos do art.
195, e do art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica Renúncia e Pureza ng 1.217 preenche os

requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades.
Assim, não encontramos óbice à normal tramitação do projeto

nesta Casa
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
686/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 756/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei

em epigrafe visa declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Santa Inês, com sede no Município de Betim.
Publicado em 17/4/96, foi o projeto encaminhado a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no
art. 195, c/c O art. 103, V, do Regimento interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída e a entidade
preenche os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública de entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de
6/12/71.
Constatamos, pois, que a referida instituição tem
personalidade jurídica, se encontra em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, e que são idôneos e não
remunerados os membros de sua diretoria.
Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em

análise. -
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
756/96.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 803/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte Sião, com
sede no Município de Monte Sião.
Publicado em 16/5/96, vem o projeto à Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar, conforme
dispõe norma contida nos arts. 195 e .103, V, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação apresentada informa que a Associação cumpre

os requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que regulamenta a declaração de utilidade pública de
entidades.
Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em

causa.
Entretanto, faz-se necessária a correção do nome da

entidade, o que fazemos por meio da Emenda nQ 1.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
803/96 com a Emenda np 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte Sião, com
sede no Município de Monte Siâo.".
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 804/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Itaguara, com sede no
Município de Itaguara.
Publicado em 16/5/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, atendendo ao disposto no art. 195, c/c O
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em análise, conforme documentação apresentada,
cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei no 5.830, de
6/12/71, que rege a declaração de utilidade pública de
entidades, pois tem personalidade jurídica, funciona há mais
de dois anos e seus diretores são pessoas idôneas e não
recebem remuneração pelos serviços prestados.
Entretanto, necessária se faz a apresentação da Emenda n
1, por questão de técnica legislativa.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
804/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
•'Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Itaguara, com
sede no Município de Itaguara.".
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI

No 805/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em análise visa a declarar de utilidade pública o
Hospital Nossa Senhora das Neves de Pavão, com sede no
Município de Pavão.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do disposto no art. 196, c/c O
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71.
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Constata-se, também, que a instituição está em
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
nada recebem pelos cargos que ocupam.
Assim, não encontramos óbice à tramitação do projeto em
tela

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
805/96 na forma original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996. -
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 809/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de lei
em análise dispõe sobre a gratuidade do ingresso dos
aposentados, dos pensionistas e dos maiores de 65 anos em
eventos culturais realizados pelo poder público estadual e
dá outras providências.
Publicado em 18/6/96, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva conceder ingresso gratuito
aos aposentados, aos pensionistas e aos maiores de 65 anos
de idade em eventos de caráter cultural realizados pelo
poder público.
Salta aos olhos que grande massa de aposentados e
pensionistas de nosso Pais percebe parcos rendimentos. Tais
ganhos, na maioria das vezes, mal lhes permitem acesso a
alimentação básica, o que reduz as atividades de lazer à
condição de supérfluas. E preciso reconhecer também que
grande parte dos aposentados e dos pensionistas possuem
idade avançada ou padecem de doenças, o que não lhes permite
trabalhar e, assim, aumentar suas rendas.
A despeito disso, não podemos afirmar que os aposentados e

os pensionistas se encontram •numa mesma situação. Não são
todos os aposentados e nem todos os pensionistas que
percebem remuneração insuficiente. Existem, nessas duas
classes, pessoas que auferem polpudos ganhos. Além disso, a
idade de aposentados e pensionistas não é necessariamente
avançada, existindo mesmo aposentados com pouco mais de 40
anos de idade.
E importante que o poder público se preocupe com os
aposentados e os pensionistas excluídos da verdadeira
integração social, proporcionando-lhes não apenas os meios
de subsistência mas também o acesso ao entretenimento e à
cultura, como condição de envelhecimento digno.
Ocorre, porém, que existem trabalhadores, das mais variadas
profissões, que também se encontram privados das atividades
de entretenimento e lazer pelos mesmos motivos que
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aposentados e pensionista: a insuficiência de seus
rendimentos. Assim, entendemos que a lei não pode acudir
determinados segmentos sociais e não alcançar outros, quando
o fato que os atinge é o mesmo. Se agirmos dessa forma,
estaremos privilegiando alguns em detrimento de outros. Ora,
o principio da isonomia, contemplado no "caput do art. 5Q
da Carta Constitucional brasileira, impõe tratamento igual
aos iguais e desigual aos desiguais, na exata medida de sua
desigualdade.
Os maiores de 66 anos são idosos, conforme se extrai da Lei
Federal nQ 8.842, de 4/1/94. Assim, o projeto em questão, ao
beneficiar os maiores de 65 anos com a gratuidade do
ingresso em eventos promovidos pelo poder público, se
harmoniza com a expressa disposição dos arts. 230, da
Constituição da República, e 225, da Constituição Estadual,
nos quais o legislador constituinte faz alusão ao dever do
Estado de amparar a pessoa idosa, assegurando sua
participação efetiva na comunidade, defendendo sua dignidade
e seu bem-estar.
Finalmente, entendemos que a expressão poder público

estadual', consignada no art. 1Q do projeto, se mostra muito
vaga quando se faz necessário indicar com precisão em quais
eventos os idosos se beneficiarão com a gratuidade prevista
na lei. A nosso ver, a expressão "órgãos e entidades da
administração direta e indireta do Estado' irá conferir
maior clareza ao texto do projeto.
Em virtude do que acabamos de expor, apresentamos a Emenda
nQ 1, com o objetivo de sanar o vicio de
inconstitucionalidade que o projeto apresenta, bem como de
corrigir seu texto a fim de buscar maior rigor quanto á
técnica legislativa.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
809/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
Art. 1 Q - Fica garantido o ingresso gratuito das pessoas

maiores de 65 anos de idade em eventos culturais realizados
pelos órgãos e pelas entidades das administrações direta e
indireta do Estado.".
Sala das Comissões. 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Anivaldo Coelho - Leonidio Bouças - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 810/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei nQ 810/96

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana, com sede no
Município de Mariana.
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Apôs sua publicação em 18/5/96, vem o projeto a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é dotada de personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
formada de pessoas idôneas que não recebam remuneração pelos
cargos que exercem.
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.
No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para

aperfeiçoá-la.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
810/96 com a Emenda no 1, redigida a seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art lg a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana -, com
sede no Município de Mariana.".
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Anivaldo Coelho - Simão
Pedro Toledo.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 819196

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Oriundo da Mensagem nQ 114/96, do Governador do Estado, o
projeto de lei em apreço cria o Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS - e dá outras providências.
Por solicitação do autor, tramita a proposição em regime de

urgência, de acordo com o art. 69 da Constituição Estadual.
Publicada em 22/5/96, a matéria foi distribuída ás

comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 220, c/c os arts. 222 e 103. do Regimento Interno,
cabendo a esta Comissão examiná-la, preliminarmente, quanto
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O capitulo II do titulo VIII da Constituição de 1988 é
dedicado á seguridade social, que compreende três temas:
saúde, previdência social e assistência social.
Nos termos do art. 204, 1, daquele Diploma Legal, a

coordenação e as normas gerais de assistência social são da
alçada federal; a coordenação e a execução dos programas
cabem aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, bem
como a entidades beneficentes e de assistência social.
Ao regulamentar esse dispositivo, a Lei Federal nQ 8.742,

de 7/12/93, considerou a assistência social direito e dever
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do Estado, que se efetivam por meio de uma política de
seguridade social não contributiva, realizada por meio de um
conjunto integrado de ações das iniciativas pública e
privada, para garantir o atendimento às necessidades básicas
dos cidadãos.
O art. 30, 1, da Lei ng 8.742, de 1993, estabelece, como
uma das condições para que o Estado possa receber os
recursos federais nela previstos, a criação do Fundo
Estadual de Assistência Social.
A Constituição mineira determina, no art. 161, IX, a

obrigatoriedade de lei formal para a instituição de fundo de
qualquer natureza, lei esta que deve, atualmente, atender
aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nç 27, de
18/1/93, alterada pela Lei Complementar np 36. de 18/1/95.
Lembramos, em primeiro lugar, que o parágrafo único do art.
lQ da Lei Complementar ng 27. de 1993, dispõe que a
autorização legislativa para a instituição de fundo se deve
basear em demonstração pormenorizada de sua viabilidade
técnica e econômica e na existência de interesse público -
Essa demonstração, porém, não acompanha o projeto em exame.
Entretanto, não há como negar a importância do fundo como
instrumento da política de assistência social, cujos
objetivos são os prescritos nos incisos 1 a V do art. 203 da
Lei Maior.
Tratando-se, ainda, de fundo perdido, isto é, de
investimento de cunho social sem retorno econômico,
porquanto a assistência social é política de seguridade
social não contributiva, o estudo da viabilidade técnica e
econômica, no caso, é dispensável. Tal exigência, na
verdade, só é cabível para fundos com finalidade econômica,
de fomento à indústria, ao comércio, à agropecuária, etc.,
exegese esta mais consentânea com o espirito da Lei
Complementar ng 27, de 1993.
Por outro lado, deve-se observar que a esse fundo se aplica
a regra do art. 10 da citada lei complementar, no que
couber, uma vez que ele irá receber recursos da União. Tanto
é assim que se mostra incompatível com a finalidade do fundo
o comando do inciso VI do art. 3g da Lei Complementar ng 27,
de 1993, a seguir transcrito:
"Art. 3g - A lei de criação do fundo deverá estabelecer:
1- ...........................................
VI - as especificações das contrapartidas a serem exigidas

dos beneficiários,
Em linhas gerais, portanto, o projeto está adequado aos

dispositivos constitucionais e legais que regulamentam a
matéria, precisando, todavia, de alguns reparos. Com efeito,
não se fez a indicação do agente financeiro, nem foram
especificadas suas atribuições. Além disso, omitiu-se a
regra do inciso VI do art. 13 da Lei Federal ng 8.742, de
1993. Apresentamos, na conclusão deste parecer, as Emendas
ngs 1 a 3, com a finalidade de sanar esses vícios, e a
Emenda ng 4, que, por tratar de matéria de interesse
administrativo, deve ser incorporada ao projeto.

Conclusão
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Isso posto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
819/96 com as Emendas flQ5 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se, no art. 3, o seguinte inciso VIII:
"VIII - no estimulo e no apoio técnico e financeiro às

associações e aos consórcios municipais na prestação de
serviços de assistência social.".

EMENDA NO 2
Substitua-se, no inciso IV do art. 16, a expressão "1 (um)
representante do agente financeiro", por "1 (um)
representante do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. -
BEMGE".

EMENDA No 3
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O FEAS terá como agente financeiro o Banco do

Estado de Minas Gerais - BEMGE.
Parágrafo único - As atribuições do agente financeiro são
as estabelecidas pela Lei Complementar nQ 27, de 18 de
janeiro de 1993.'.

EMENDA Np 4
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - 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 
Administração.".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Alencar da Silveira Júnior - Marcos
Helênio.

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, cria
o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - e dá outras
providências.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Emendas
ns 1 a 4, cabe a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito
da proposição, nos termos regimentais.

Fundamentação
A assistência social integra, com a saúde e a previdência

social, o conceito de seguridade social.
Em conformidade com o art. 203 da Constituição da
República, 'a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos:

- a proteção á familia, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
II - o amparo a crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
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IV - a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência e a promoção de sua integração na vida
comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Levando-se em consideração que entre os fundamentos do

Estado brasileiro estão a cidadania e a dignidade da pessoa
humana, e que entre os objetivos fundamentais da República
estão a erradicação da pobreza e da marginalização e, ainda,
a redução das desigualdades sociais, compreende-se a
importância das ações de assistência social.
O grau de carência em que se encontra boa parte da
população brasileira é tão expressivo que tal segmento não
dispõe das condições elementares para uma vida digna. O
exercício da cidadania em um grau mínimo se torna
inexeqüivel para o indivíduo se não lhe é oferecida alguma
forma de ajuda. Deixados em desamparo pela sociedade, muitos
indivíduos não terão como conseguir sua integração na
coletividade, mesmo que, para tal, desenvolvam grandes
esforços.
Vemos, portanto, que a assistência social se despe de seu
caráter assistencialista para exercer papel fundamental no
desenvolvimento da Nação.
O projeto em tela institui o FEAS como forma de garantir as
condições financeiras para o desenvolvimento das ações desse
importante segmento da seguridade social em Minas Gerais.
Tais ações estão previstas no Projeto de Lei flQ 816/96, que
dispõe sobre a organização da assistência social no Estado,
cria o Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras
providências. Deve-se observar que as atividades previstas
no nível estadual estão em consonância com a Lei nQ 8-742,
de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência
social no âmbito federal.
O projeto que institui o FEAS, em conformidade com o que
prevê o projeto de lei estadual anteriormente mencionado,
estabelece os destinatários dos recursos do Fundo.
Pretende-se que a gestão do FEAS seja, adequadamente,
Função da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.
Prevê-se que o repasse das verbas para os municípios esteja

subordinado à instituição e ao funcionamento de um conselho,
de um fundo e de um plano de assistência social no
município, como forma de garantir melhor aplicação dos
recursos e o controle social dos gastos.
Dessa forma, acreditamos que o FEAS cumprirá
satisfatoriamente os propósitos que motivaram sua criação.
Será, obviamente, um dos elementos fundamentais na execução
de assistência social que, pretendemos, leve à satisfação
das necessidades básicas do indivíduo, condição para o
desenvolvimento.
Muito embora se pretenda, e é importante que isso ocorra,
cada vez mais que as ações de assistência social sejam
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executadas em nivel local, existe a real possibilidade de
Que haja programas ou projetos de tal amplitude que possam
estender-se a todo o Estado. E necessário que este, para
implementar seus eventuais programas, possa então receber
recursos do FEAS. Com base em tal argumento, julgamos
necessário acrescentar tal prerrogativa no inciso II do art.
3Q, por meio de emenda.
Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 6, justificada pela

necessidade de se adequar o grupo coordenador ao trabalho do
Conselho Estadual de Assistência Social, este de composição
paritária com um grupo coordenador, na forma original,
composto apenas de representantes governamentais.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 819/96 com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas ns 5 e 6, redigidas a
seguir.

EMENDA Hp 5
Dê-se ao inciso II do art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3Q - .. ............................
II - no apoio técnico e financeiro aos serviços, aos

programas e aos projetos de assistência social, em âmbito
estadual, regional ou local, aprovados pelo Conselho
Estadual de Assistência Social - CEAS -, observada a
prioridade estabelecida no parágrafo único do art. 23 da Lei
Federal nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993-"-

EMENDA NQ 6
Acrescentem-se ao art. 16 os seguintes incisos:
"Art. 16 - ....................................
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.".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,
relator - Luiz Antônio Zanto - Jairo Ataide.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
819/96 cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -
e dá outras providências.
Foi a proposição distribuida às Comissões de Constituição e

Justiça, de Saúde e Ação Social 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
legalidade da matéria com as Emendas ns 1 a 4. A Comissão
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seguinte opinou pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 4,
da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas ns 5 e
6, que apresentou. Agora, vem a matéria a esta Comissão,
para que seja elaborado parecer nos limites de sua
competência.

Fundamentação
A assistência social constitui uma das mais importantes
formas de ação governamental. Não queremos com isto dizer
que isoladamente possa resolver os problemas encontrados em
nosso Estado. Todavia, entendemos que é ela, hoje,
fundamental para que parcelas da sociedade mineira superem
as dificuldades existentes. A razão desse fato encontra-se
no curto lapso de tempo necessário para que políticas
assistencialistas surtam os efeitos esperados, em comparação
com outras modalidades de políticas governamentais.
Posicionamo-nos, pois, de forma inteiramente favorável à
intervenção governamental baseada na assistência social. Não
podemos, contudo,deixar de observar q ue melhorias podem ser
obtidas quanto à alocação dos recursos, seja no que tange à
sua eficácia, seja no que se refere ao processo de escolha
dos investimentos.
Dessa forma, o Fundo que ora examinamos e o Conselho
Estadual de Assistência Social de que trata o Projeto de
Lei nQ 816/96, representam verdadeira inovação na gestão da
assistência social no Estado.
O Conselho Estadual de Assistência Social, após criado,
adquirirá diversas funções, entre as quais destacamos a
aprovação da Política Estadual de Assistência Social, a
fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos. Mantidas
essas funções, entendemos que deva ocorrer grande avanço no
processo de alocação dos recursos, bem como na capacidade de
fiscalização e avaliação dos resultados que venham a ser
obtidos com a assistência social.
O FEAS também representa avanço, na medida em que os
recursos ali alocados serão geridos separadamente do
restante dos recursos públicos, que tramitam pelo caixa
único do Estado. Além disso, essa gestão é feita por uma
estrutura especialmente constituída para esse fim, na qual
podemos perceber a presença de órgãos com reconhecida
reputação, seja na gestão de recursos, seja na área de
assistência social. Somados esses dois aspectos, entendemos
que o Fundo acarreta uma melhoria na administração dos
recursos públicos destinados à assistência social.
Destacamos, ainda, que a aplicação dos recursos do Fundo
será amplamente influenciada pelo Conselho Estadual de
Assistência Social, pois a gestão do Fundo será exercida sob
sua orientação e nos termos de sua deliberação.
Finalmente, destacamos que o projeto prevê a autorização

para que o Poder Executivo abra crédito especial no valor de
R$50.000,00. Tal providência é necessária, pois a proposição
em comento implica criação de novo programa, não previsto na
lei orçamentária para este exercício.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 819/96 no lQ turno, com as Emendas ngs 1 a 4, da
Comissão de Constituição e Justiça, as Emendas ngs 5 e 6, da
Comissão de Saúde e Ação Social, e as Emendas ngs 7 a 9, que
apresentamos a seguir

EMENDA No 7
Acrescente-se onde convier:
"Art - ---- - O art. lQ da Lei ng 7.658, de dezembro de

1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir

empresa pública, denominada Empresa Mineira de Turismo -
TIJRMINAS -, com personalidade jurídica de direito
privado.".

EMENDA No 8
Acrescente-se ao art. 2Q da Lei ng 7.658, de dezembro de
1979, o seguinte inciso XIV:
"Art. 2 - ..
XIV - formular e executar a política de artesanato do
Estado, divulgando e promovendo a comercialização de seus
produtos artesanais.!!.

EMENDA NO 9
No inciso II do art 2Q substitua-se o termo "dotações"

pelo termo "doações"
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Arnaldo Canarinho - Jorge Eduardo de Oliveira -
Miguel Martini - Marcos Helênio - Jairo Ataide.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Pip 821/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n
821/96 tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente de Amparo aos Idosos - ABAI -' com
sede no Município de Guaraciaba.
Após a sua publicação em 23/5/96, vem o projeto a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade
mencionada tem personalidade jurídica, não possui fins
lucrativos, sendo sua diretoria composta de pessoas idôneas,
que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício
de seus cargos, conforme atestam os documentos anexados ao
processo por exigência da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
prevê os requisitos para declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
821/96.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 822/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçónica
Fraternidade e Justiça nQ 32, com sede no Município de Belo
Horizonte. -
Publicado em 24/5/96, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, v, n a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação apresentada comprova ser a entidade pessoa
jurídica sem fins lucrativos e serem os membros de sua
diretoria pessoas idôneas, que nada recebem pelo trabalho
realizado. Atende plenamente a instituição, pois, ao
disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. Não há, portanto,
óbice á tramitação do projeto em causa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
822/96 conforme redigido.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Simão
Pedro Toledo.
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ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 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, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Paulo Bernardo Vaz, Diretor da Editora UFMG,
informando aceitar a parceria proposta por esta Casa, de
edição de obra contendo referências a esta Capital na
literatura.
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de

Administração, informando que aguarda resposta à consulta
feita á PMMG, acerca do imóvel objeto do Projeto de Lei n
673/96. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei
nQ 673/96.)
Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente
de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando
aguardar resposta à consulta feita á Secretariada Educação,
a propósito do Projeto de Lei ng 750/96. (- A Comissão de
Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei ng 750/96.
Do Sr. Carlos Everardo Mont'Alvão, do Município de Pouso
Alegre, manifestando seu descontentamento com o teor do
Projeto de Lei nQ 813/96 e solicitando que esta Casa, com as
sugestões que enumera, altere o texto da referida
proposição. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 813/96.
Da Câmara Mineira do Livro, expondo as dificuldades em que

se encontram editoras participantes do Programa Nacional do
Livro Didático em virtude de não terem recebido os créditos
a que têm direito, e solicitando a intermediação desta Casa
com vistas ã solução do impasse. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Francisco Pimentel, do Município de Santa Luzia,
queixando-se de descaso do IMA quanto á situação dos
Pequenos produtores rurais do Estado. (- A Comissão de
Agropecuária.)

CARTÕES
Dos Srs. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal,
Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Companhia de
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, e Sebastião
Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC,
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem à
memória do Sr. José Maria Alkmim.

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente -
conceder a palavra aos
Expediente.
- Nesta oportunidade,

proposições:

Mesa passa a receber proposições e a
oradores inscritos para o Pequeno

são encaminhadas á Mesa as seguintes

PROJETO DE LEI No 850/96
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e

Comunitária Ainda Resta uma Esperança, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente e Comunitária Ainda Resta uma Esperança, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 1996-
João Leite
Justificação: A Associação Beneficente e Comunitária Ainda

Resta uma Esperança é sociedade sem fins lucrativos, fundada
em 5/6/89, que, desde então, vem prestando relevantes
serviços à comunidade, promovendo a assistência social, a
beneficência e a educação, visando à colaboração com outras
entidades a fim de minorar os sofrimentos humanos.
A declaração de utilidade pública dessa entidade
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
melhorias para a população carente de nosso Estado.
- 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 Hp 651/96
Declara de utilidade pública o Ministério AMAE - Associação

Missionária de Apoio ao Evangelho, com sede no Município de
Matozi nhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Ministério
AMAE - Associação Missionária de Apoio ao Evangelho, com
sede no Município de Matozinhos.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 1996.
João Leite
Justificação: 0 Ministério AMAE - Associação Missionária de

Apoio ao Evangelho, fundado em 22/10/91, é entidade sem fins
lucrativos, que promove a luta intransigente pela melhoria
das condições de vida da população de Matozinhos e região,
prestando-lhe assistência médica, odontológica e jurídica.
O reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
melhorias para toda a região de Matozinhos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termas do art. 195, c/c o arL 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 852196
Declara de utilidade pública o Clube de Mães Professara

Maria Germana Ribeira - CLUMAGER -, com sede no Município de
Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública o Clube de

Mães Professora Maria Germana Ribeira - CLUMAGER -, com sede
no Município de Belo Oriente.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 1996-
Bonifácio Mourão
Justificação: O Clube de Mães Professora Maria Germana

Ribeiro - CLUMAGER -, com sede em São Sebastião de Braúnas,
no Município de Belo Oriente, é sociedade civil sem
finalidade lucrativa, que presta serviço inigualável na
comunidade.
São objetivos do Clube de Mães: propugnar pelo amor e pela
paz na comunidade; fundar e manter núcleos sociais em
Braúnas, com a participação da comunidade, a fim de dar
assistência maior e mais eficiente ás classes mais
necessitadas do município; cooperar, sempre que for
possível, com qualquer movimento que tenha por final idade.a
assistência social ou a ajuda aos menos favorecidos, sem
contudo contrariar a ordem legal; proporcionar, por todos os
meios legais e humanitários, a proteção ao menor desamparado
e carente, de conformidade com as normas e os regulamentos
estabelecidos por sua diretoria.
A entidade foi criada em 20/4/88, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo
exercício dos respectivos cargos.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade, a criação de instituições que visem ao
Øesenvolvimento de serviços tão relevantes, submeto à
apreciação desta Casa esta proposição. Ademais, como o Clube
de Mães Professora Maria Germana Ribeiro - CLUMAGER -
preenche todos os requisitos exigidos pela Lei nç 5.830, de
1971, c/c o art. 178, f 5, incisos 1 e II, do Regimento
Interno, aguardo de meus pares a aprovação deste projeto.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 1.486/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Benso di Cavour, localizada no Município de Juiz de
Fora, por seus 94 anos de existência--
NQ 1.487/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Confidentes do Rio das Velhas, localizãda no
Município de Sabará, por seus cinco anos de existência.
NQ 1.488/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Flor de Acácia, localizada no Município de Ataléia,
por seus 27 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão
de Educação-)
Dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Líder do PMDB.
Rêmolo Aloise, Antônio Júlio, Antônio Andrade, Antônio
Roberto, Bonifácio Mourão, Geraldo Rezende, Geraldo
Santanna, José Henrique, Simão Pedro Toledo, Ajalmar Silva,
Péricles Ferreira, Wanderley Ávila e Arnaldo Penna,
solicitando sejam convocados a Secretária da Educação e o
Secretárib Adjunto da Educação para prestarem
esclarecimentos sobre o Plano de Políticas Públicas e
Ensino Médio: Diagnóstico e Perspectivas.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados José Bonifácio (2) e Romeu Queiroz.
- COMUNICAÇOES

- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado
Antônio Andrade.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, a questão da segurança pública é um problema que
atinge toda a sociedade. Estamos vendo exemplos em outros
Estados, onde essa e a própria questão policial já preocupam
e geram discussões em vários setores da sociedade.
Há um mês, nesta Casa, apresentamos cinco projetos,

visando a apontar uma direção, alguns pontos de solução para
esse grave problema. Sabemos que é uma questão estrutural
enquanto estivermos numa sociedade iníqua, que produz
exclusões, está baseada num modelo econômico que gera, cada
vez mais, miséria e pobreza neste Pais, iremos sempre estar
buscando paliativos e soluções intermediárias para resolver
esse problema. Mas a nossa compreensão é que, mesmo que
essas soluções sejam limitadas, não nos podemos furtar a
essa tarefa.

Apresentamos um projeto que cria a Ouvidoria da Policia do
Estado de Minas Gerais, e a nossa compreensão, ao apresentá-
lo, era a de que a sociedade civil, o Movimento de Direitos
Humanos e as Pastorais participassem, com uma parcela de
responsabilidade, do problema que atinge a área de segurança
pública, que é a questão da impunidade policial. O Ouvidor
teria a função de receber de todos os cidadãos mineiros
reclamações, denúncias e sugestões relativas a infrações de
policiais militares ou civis. Tivemos, hoje, na Comissão de
Administração Pública, um debate a respeito desse projeto,
que recebeu o nQ 741/96; contamos com a presença do
Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira, e do
Dr. Benedito Domingos Mariano, Ouvidor da policia paulista,
experiência que já existe há seis meses naquele Estado e vem
dando resultados, reduzindo o índice de violência policial e
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de impunidade da policia local. Durante o debate, o
mencionado Ouvidor mostrou o grande avanço que representou a
criação da entidade no seu Estado. Lá, o Ouvidor é indicado
Pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, o que faz com
que a sociedade se responsabilize pela indicação. O
Governador Mário Covas criou toda a infra-estrutura
necessária para essa Ouvidoria.
Nosso projeto já foi aprovado na Comissão de Justiça e,

certamente, pelo debate de hoje, também o será pela Comissão
de Administração Pública. Gostaríamos de que o Plenário
tomasse conhecimento da necessidade desse debate, da criação
dessa Ouvidoria, bem como das sugestões que obtivemos por
parte do mencionado Ouvidor.
A Ouvidoria de São Paulo foi criada por meio de um

decreto-lei do Governador Mário Covas, o qual foi assinado
no primeiro dia de seu governo, e implantada no final do
ano. São Paulo, agora, por meio da Assembléia Legislativa,
firmará sua legislação. E Minas poderá dar o exemplo,
criando, por lei, a primeira Ouvidoria da policia no Brasil.
E importante o que isso vai representar.
Tivemos parecer contrário da Secretaria da Segurança

Pública, o qual interpretamos por duas vertentes: a
primeira, pelo desconhecimento do próprio projeto, embora o
debate tenha sido esclarecedor para o Secretário da
Segurança Pública; a segunda, pelo corporativismo, pois,
hoje, os mecanismos da policia respondem quase que ao
espírito de corpo, às motivações internas. Nesse sentido,
não podemos aceitar a posição do Secretário, apesar de
respeitá-la.
E importante dizer que, no plano dos direitos humanos, o

Presidente Fernando Henrique Cardoso tem como segunda
prioridade, a ser implementada em curto prazo, em todos os
Estados, a Ouvidoria da polícia: a sociedade terá a quem
reclamar, a quem sugerir, a quem propor soluções para o
aparato policial, arcaico e ultrapassado. No caso de São
Paulo, ouvimos, do próprio Ouvidor, que a Ouvidoria está
implementando esforços para a melhoria das condições de
trabalho e de salário dos policiais. Isso nos mostra que a
sociedade não está preocupada, apenas, em vigiar ou punir o
policial, mas também em lhe dar condições dignas de
trabalho, salário compatível, a fim de que possa exercer a
sua função de policial da sociedade, e não, de um grupo ou
de uma elite.
Os outros dois projetos que apresentamos tratam da questão

do sistema prisional. Um dá incentivo á empresa que
contratar presos ou egressos, porque o grande problema da
integração •dos presos na sociedade é o preconceito
existente, e a falta de colocação no mercado de trabalho
contribui para que o preso continue na criminalidade. Hoje.
criam-se incentivos fiscais para muitas coisas. Estamos
vendo a grande facilidade com que se deu a implantação da
Mercedes em Minas. Fala-se em perdoar R$85.000.000,00 da
divida da Paraibuna, a qual já foi ajuizada em cobrança na
própria justiça e com decisão de 12 instância. Então, por
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que não? Se há incentivos nos casos do ICMS e do IPVA,
conforme o projeto estabelece e define regras, que haja,
também, para as empresas que contratarem presos ou egressos.
O outro projeto institui o sistema de número fechado- Dos 12
mil presos que existem em Minas Gerais, 8 mil estão
amontoados em delegacias, alguns deles já julgados pelo
Poder Judiciário, e 4 mil, em unidades prisionais. E urgente
que se agilize a justiça e que se dêem condições dignas para
o cidadão que está preso, a fim de que possa viver novamente
em sociedade e que as cadeias não sejam verdadeiras senzalas
ou escolas do crime. E muito importante que esses -dois
projetos sejam analisados e obtenham a aprovação dos
Deputados desta Casa.
Finalmente, os outros dois projetos tiveram pareceres

contrários nas comissões. Um trata da questão do porte de
arma de fogo por policiais militares, não permite que portem
armas em manifestações pacificas, que são garantidas pela
Constituição como direito do cidadão, e não pode haver
imposição ou constrangimento a essas manifestações. Vamos
tentar, em Plenário, com o apoio dos Deputados, derrubar o
parecer contrário da Comissão de Justiça. Outro projeto,
também, recebeu parecer contrário, ao ser apreciado pela
Comissão de Defesa Social; ele dispõe sobre o uso de
uniformes por policiais civis. Hoje, não se exige deles, em
missões especificas, o uso de uniforme; com isso, muitas
vezes, não se distingue um policial de um marginal. Esta
Casa aprovou o projeto do Deputado Paulo SchettinO que
obriga o Estado a fornecer uniformes e armas gratuitamente
aos policiais. Então, no nosso projeto, exigimos que usem
uniforme, tenham uma identificação, para não serem
confundidos com marginais ou pessoas quaisquer. O cidadão
tem direito á informação e deve ter a policia a seu serviço.
Gostaria de registrar esses projetos, por meio dos quais

repensamos a questão da segurança pública, e notificar este
Plenário da importância do debate que a Comissão de
Administração Pública realizou, na certeza de que a função
do Deputado é legislar e propor leis e alternativas para
situações de crise. Muitas vezes, essa função fica esquecida
ou relegada a segundo plano. Pedimos a todos os nobres
colegas que apóiem essa iniciativa e, também, outras que
possam surgir, mesmo sabendo que não estamos resolvendo
problemas cruciais da área de segurança pública. A questão
da segurança pública é social e juridica, pela necessidade
de modernização e atualização de todo o arcabouço jurídico
que temos no País. Mas, na medida do possível, precisamos
pensar, para nosso Estado, numa policia cidadã, a serviço da
população, e não, de determinado grupo ou envolvida em
outras questões escusas, que acabam levando ao descrédito da
população com relação á polícia.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, cuidaremos, neste instante, desta tribuna, da
leitura de um recente pronunciamento do Sr. Governador Vítor



496

Buaiz, do Estado do Espirito Santo. Teceremos comentários
sobre alguns trechos de seu pronunciamento. Inicia S. Exa.
"Ao término de nosso primeiro ano de Governo, com melhor
conhecimento e entendimento da atual conjuntura econômica do
Pais, decorrente da implantação do Plano Real e da inserção
de nossa economia num modelo de globalização e seus efeitos
nas finanças do Estado, pudemos com maior clareza esboçar e
propor medidas iniciais e ainda timidas, reconhecemos,
visando o equilíbrio orçamentário da administração estadual.
As incertezas nas políticas cambial, de juros e de

comércio exterior nos davam pouca segurança para
empreendermos ações mais contundentes, dado o perfil de
atividades econômicas do Estado.

Os efeitos da internacionalização da economia no papel da
administração pública, tanto federal quanto estadual, não
estavam ainda bem claros. Dai, também, a necessidade de
elaborarmos mudanças com maior cuidado".
Essas mudanças o Sr. Governador as fez, principalmente

procurando aprimorar o sistema de arrecadação, com drástica
redução nas verbas de custeio, com cortes localizados em
recursos de diversos órgãos e assim por diante.

"Todas essas medidas não têm todavia sido suficientes para
eliminar o déficit mensal da ordem de R$24.500.000,00 (vinte
e quatro milhões e quinhentos mil reais).
Acompanhando e avaliando as ações adotadas e aprofundando

em outras alternativas pesquisadas e estudadas nos últimos
90 dias, sob os prismas social, econômico e político,
resolvemos vir a público para anunciar um novo conjunto de
decisões e propostas. As decisões serão implementadas por
decretos e/ou medidas administrativas. As propostas
encaminhamos na forma de projeto de lei ou emenda
constitucional, para análise e apreciação do Poder
Legislativo, ao qual compete também a sua aprovação e com o
Qual partilhamos a responsabilidade de todas as propostas".
Diz ainda S. Exa. "O Governo não pode esperar nem mais um

dia para adotá-las, sob pena de cruzar a barreira da
ingovernabilidade e do total colapso na prestação de
serviços.
Estamos decidindo priorizar, sim, a socialização dos

serviços públicos essenciais com qualidade e não perenizar o
papel do poder público como empregador irresponsável às
custas dos contribuintes.
Estamos optando por ter poucos produzindo muito e o

essencial e não muitos produzindo pouco e, não raramente, o
supérfluo, na visão dos socialmente mais necessitados. Isso
não significa que atribuamos aos que eventualmente produzam
pouco a responsabilidade desse fato.
Todos sabemos que o Estado não mais pode se apropriar

populescamente do papel de empregar como medida
socializante, como fez no passado. Deve, sim, agora, e já
deveria ter feito há algum tempo, criar condições para que
se gerem empregos. A não-revisão dessa postura paternalista
e histórica é que levou ao caos as finanças públicas,
desaguando na má remuneração dos seus servidores e nos
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atrasos de pagamentos, com conseqüente queda de estimulo,
falta de perspectivas e baixa produtividade. Dai para a
ineficiência na prestação dos serviços básicos foi um passo
pequeno.
Não podemos passar ao julgamento da história como um

Governo anacrônico. Precisamos, ao contrário, estar
perfeitamente sintonizados com as demandas do nosso tempo.

Entre essas demandas, quatro são as mais importantes:
1 - Garantia da empregabilidade, com a busca do

desenvolvimento sustentável
2 - A prestação de serviços públicos, mas - não

necessariamente estatais, para garantir o nível de vida da
população-

3 - A manutenção da estabilidade da moeda, com a queda da
inflação.
4 - A readequação do papel do Estado, saindo do de

provedor e caminhando para o de empreendor-indutor.
Hoje em dia, para que essas demandas sejam potencialmente

atendidas, é imperativa a promoção da reforma do Estado e a
redução do endividamento público.
Ainda mais porque, com o advento do Plano Real, a

estabilização monetária causou uma imediata tendência ao
agravamento do déficit público. As receitas públicas
deixaram de ser corrigidas, enquanto que as despesas
mantiveram um permanente crescimento inercial, provenientes
dos benefícios e vantagens conquistados pelo funcionalismo
público no passado. Vantagens e benefícios devidos e justos
em momentos de inflação galopante como mecanismos atenuantes
das perdas salariais. Agora, com Inflação baixa, seu papel
já foi cumprido e não há mais porque serem mantidos. Sua
função foi circunstancial e, como tal, transitória. Não há
razão para torná-los permanentes. Até mesmo considerando que
concebidos como fator de equilíbrio salarial, agora se
tornam fator de desequilibrio orçamentário.
Nesse contexto, o Governo Estadual do Espirito Santo,

assumindo a sua responsabilidade pública e o seu compromisso
político com a manutenção e a melhoria da prestação de
serviços públicos, vem anunciar as seguintes medidas de
ajuste financeiro, no campo da administração dos recursos
humanos.
Essas medidas, que foram divulgadas pelo jornal RFolha de

São Paulo" do último dia 10, são as seguintes:
- Programa de demissão voluntária, visando economizar

R$14.220.000,00 na folha de pagamento.
2 - Aumento de 7% para até 15% da contribuição para

aposentadoria, visando economizar R$2.000.000,00 na folha de
pagamento.
3 - Redução da jornada e do salário dos servidores em até

5%.
4 - Revogação do adicional de assiduidade (os atuais

servidores conservam o beneficio).
5 - Fixação de adicional por tempo de serviço em, no

máximo, 1% por ano de trabalho.
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6 - Incorporação de extras (cargos comissionados) e
funções gratificadas apenas a partir de cinco anos no posto.
7 - Fim da inclusão de trabalho para Prefeituras, outros

Estados e Governo Federal para efeito de concessão de
adicional por tempo de serviço.
8 - Limite mínimo de 25 alunos por sala de aula a partir

de 1997, com a finalidade de reduzir número de designações
temporárias de professores
Além dessas, Srs. Deputados, ainda existem outras medidas
adotadas pelo Governador do Estado do Espirito Santo,
porque, segundo o jornal "Folha de São Paulo, desde abril,
65 mil servidores capixabas não estão recebendo seus
salários. E, pasmem, Srs. Deputados, dos R$78.000.000,00
arrecadados pelo Governo do Estado do Espirito Santo
R$74.000,000,00 são aplicados na folha de pagamento dos
servidores. Ainda assim, os Deputados Estaduais do PT do
Espirito Santo foram contrários às medidas adotadas pelo
Governador Vitor Suaiz. Foram, inclusive, contrários à
posição da Executiva do partido no Espirito Santo, que
acompanhou a decisão do Sr. Governador Vítor Buaiz. Estamos,
neste instante, comentando o discurso do Sr. Governador
Vítor Buaiz, não com critica mas com respeito a seu
posicionamento, imperativo do momento que estamos vivendo,
que é a fase de estabilização da economia. Estamos vivendo
uma crise no poder público. Os gastos públicos aumentam cada
vez mais. Além do mais, com uma situação de incerteza com
referência à moeda, com referência à política de juros, com
referência ao comércio externo, com relação à globalização
da economia, é evidente que os Governos têm que se
atualizar. Foi o que tentou fazer - e continua tentando e
muito bem - o Sr. Governador do Estado do Espírito Santo,
Vítor Buaiz.
O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado, queremos

enaltecer o seu pronunciamento, na medida em que ele traz
para esta Casa um tema importante, que é a necessidade de
reformulação do Estado. Nós, do PT, queremos reformar,
reformular este Estado, torná-lo, de fato, público, porque
os governos que nos antecederam tornaram o Estado privado, e
não público. E nós queremos fazer com que o Estado se torne
público, e não um Estado privatizado. Esperamos que o
pronunciamento de V. Exa. faça com que o Governador Eduardo
Azeredo tenha o mesmo cuidado de, como leu V. Exa. , só
anunciar as medidas depois de um amplo debate e de estudos,
com participação da comunidade, inclusive dos servidores,
fato que não ocorre no Estado de Minas Gerais. Essa é a
reclamação que ternos feito. E preciso reformar o Estado, é
preciso aprofundar, fazer modificações, mas é preciso
respeitar, não fazer as coisas de qualquer jeito. O Governo
vai privatizar o BEMGE, vai fechar 18 agências e demitir 500
funcionários, mas não há um estudo sobre o sistema
financeiro do Estado. Essa é a reclamação. Nós queremos nos
congratular com o Governador Vitor Buaiz, porque as
modificações são importantes, necessárias, mas devemocorrer
com estudo, com aprofundamento e com respeito ao Poder



Legislativo, que dará a palavra final, e não fazer as
modificações e depois chamar o Poder Legislativo apenas para
referendar. Queremos enaltecer V. Exa. por trazer esse
debate e esperamos que também em Minas Gerais o Governo
proceda com o mesmo esmero e cuidado, respeitando este
Poder. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte do ilustre
Deputado Gilmar Machado e respondo com apenas duas
observações. A primeira é que a Bancada do PT do Estado do
Espírito Santo, lamentavelmente, não adotou o mesmo
procedimento que V. Exa. está preconizando neste instante,
porque foi contrário às medidas salutares do Sr. Governador.
A segunda é que o Governador do Estado de Minas Gerais, Dr,
Eduardo Azeredo, vem adotando esse estudo, e o debate é
amplo, tanto que nós mesmos, Deputados, este que lhes fala
neste instante, V. Exa. , assim como o Deputado Durval
Angelo. tivemos a oportunidade de debater exaustivamente a
questão que estamos abordando neste instante.
O Deputado Durval Angelo - Quero enaltecer o fato de esta

discussão vir ao Plenário da Casa. E preciso ficar bem claro
que seria contradição que o PT defendesse que as coisas
permanecessem como estão, mesmo que não estivéssemos
passando por um processo de saneamento financeiro, de
saneamento de moeda e de toda essa questão que envolve o
Plano Real.
Esse nunca foi o Estado da classe trabalhadora. O Estado

que está ai foi instaurado para manter privilégios da
minoria desse Pais. O discurso de repensar o Estado a partir
da experiência do Espirito Santo, do Governador Vitor Buaiz,
tem também o apoio da Bancada do PT. Os pontos de discórdia
foram pequenos. Mas um fato é fundamental um dos princípios
do Governador Vitor Buaiz é que em hipótese alguma permite o
endividamento do Estado. Ai é que vem uma critica enorme em
relação à situação que estamos vivendo em Minas Gerais. O
nosso Estado tem uma divida de R$11.000.000,00, e o que
estamos debatendo nos últimos dias é a aprovação de mais
empréstimos.
Queremos deixar bem clara a posição sobre o aumento da

contribuição. O Governador mineiro não está criando o fundo
de previdência; está aumentando a contribuição dos
associados e concedendo um poder de aumentá-la
aleatoriamente. Mas não nos furtamos a fazer discurso
público sobre a crise do Estado, sobre a necessidade de
repensar o papel do Estado e repensar o próprio papel da
aposentadoria e dos privilégios que existem lá e aqui.
A posição da Bancada do PT quanto às férias-prêmio em

Minas Gerais é um sinal claro disso. Achamos que o
Governador Vitor Buaiz está correto, queremos enaltecer o
fato de essa peça ter sido lida em Plenário, porque
realmente representa o pensamento do PT. Temos que repensar
este Estado para a maioria da população.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

MoUrão.



500

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradecemos a interferência
do ilustre Líder do PT, Deputado Durval Angelo, dizendo que
a questão da contribuição para a Previdência está sendo
prevista no pronunciamento de S. Exa. o Governador do Estado
do Espírito Santo, com aliquotas de 7% a 15% na contribuição
Para aposentadoria.
No nosso caso, o projeto do Governador está no início de

sua tramitação nesta Casa. Para responder ao aparte do
Deputado Durval Angelo, quero dizer que ele foi muito bom,
porque colocou a posição do PT nesta Casa, concordando com
todos os termos deste pronunciamento, porque eles coincidem,
na maior parte, com a posição do Governador Eduardo Azeredo.
E esta posição certamente será defendida por S. Exa. e pelo
PT, a não ser que se faça oposição sistemática. Por uma
questão de coerência, ela será defendida. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Gostaria de dizer que, no final

de sua intervenção, o nobre colega, que muito estimo e
respeito, fez um discurso que não seguiu a tônica anterior.
A Bancada do PT concorda com as posições do Governador Vítor
Buaiz; aceita discutir a reforma em Minas Gerais e discorda
dos princípios e paradigmas que o nosso Governador colocou
para se fazê-la. O problema do servidor público é
considerado responsável pela crise do Estado, quando, na
verdade, deve-se à incompetência das elites que o geriram.
Aceitamos fazer a reforma, sim, nos mesmos marcos e
princípios do Espirito Santo, inclusive com o envolvimento
da sociedade, que lá está acontecendo, e aqui, não.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite' - Sr. Presidente, nobres Deputados

e Deputadas, há dois dias, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, ao defender a criação da CPMF, afirmou que apenas a
criação do imposto sobre cheques não resolverá o problema da
assistência médica brasileira, mas que é preciso também
probidade na administração do Serviço Unico de Saúde.
Enquanto o Presidente da República fazia essas declarações,
o Sindicato dos Médicos de Minas Geraisdenunciava que, na
cidade de Jequitinhonha, o hospital São Miguel está
perseguindo e cerceando o trabalho profissional de quatro
médicos, por eles terem tornado público Que o referido
hospital está cobrando pelo atendimento a pacientes através
do SUS.
João Bosco Alcântara Botelho, Alex Vieira, Stela Rosa

Machado e Ana Carmelita tiveram a coragem e a
responsabilidade ética de denunciar uma estrutura viciada e
criminosa que permeia os hospitais brasileiros ceifando
milhares de vidas, entre elas a de Eva Pinto de Oliveira,
que não pôde ser operada de câncer por não ter condições de
fazer um depósito de RS700,00, apesar de ser associada do
INSS. Ela morreu no dia lQ deste mês, devido a uma
hemorragia.
Há dois dias, o médico João Bosco teve sua caminhonete

incendiada na garagem de casa, durante a madrugada.



Coincidência? Autoridades policiais estão investigando as
causas desse episódio. João Bosco não tem dúvidas de que o
fato esteja diretamente relacionado com as denúncias que tem
feito
Tendo em vista a gravidade das denúncias ocorridas,

solicito ao Secretário da Segurança Pública as mais severas
investigações no sentido de se apurar se esse fato foi
realmente uma ação terrorista, com o objetivo de intimidar
pessoas seriamente comprometidas com o bem-estar da
sociedade e que fazem de seu oficio um instrumento de
cidadania. Também solicito às autoridades policiais que seja
dada a segurança necessária às famílias desses quatro
médicos, de forma a preservar-lhes a vida e o patrimônio,
até que as denúncias sejam completamente investigadas.
Na próxima semana, a Secretaria de Estado da Saúde

divulgará o resultado de uma auditoria feita no hospital São
Miguel, a partir das denúncias dos médicos Na oportunidade,
voltaremos ao assunto. Muito obrigado.

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

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa e senhores visitantes,
inicialmente, gostaria de fazer a leitura de uma carta do
Ministro da Saúde, que chegou ontem à Casa. (- Lê:)

"Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira -

CPMF - será votada nos próximos dias na Câmara dos
Deputados. Como era esperado, os detentores do poder
econômico deflagaram uma rica campanha com cartazes,
cartilhas, propaganda de televisão, visando pressionar os
Deputados a não aprovarem a emenda.
Para contrabalançar esta pressão é indispensável a

manifestação dessa Assembléia Legislativa, testemunha das
dificuldades do setor, enviando 'fax" aos Deputados federais
e mobilizando pessoas e entidades a que façam o mesmo.
E preciso que os parlamentares sintam que não se pode

destruir o atendimento à população de baixa renda.
A luta contra fraudes e irregularidades já é um sucesso.

Em 1995, foram recusadas mais de 1 milhão de contas
identificadas pelo novo sistema de controle.
Muitas inverdades têm sido divulgadas sobre a CPMF. Dizem

que este imposto onera os pobres, quando deveria onerar os
ricos. E exatamente o contrário. Vai-se cobrar dos ricos
para melhorar o atendimento aos pobres. Quem movimenta mil
reais por mês pagará apenas dois reais e cinqüenta centavos.
Outra inverdade é que haverá aumento da inflação. Quando

tributo semelhante foi extinto em 1994, não houve qualquer
impacto nem sobre os preços nem sobre a inflação.
A nossa proposta é de uma contribuição provisória, com

prazo máximo de dois anos, a ser extinta apôs as reformas
fiscal e tributária, que devem assegurar fontes permanentes
de recursos para a saúde.
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A luta não é do Ministério, mas de todos os que se
preocupam com as dificuldades enfrentadas pela população de
baixa renda, mesmo porque o Pais não é do Governo, mas de
todos os brasileiros, Atenciosamente, Adib D. Jatene,
Ministro da Saúde."

Esse apelo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, chamou minha
atenção, principalmente quando, há dois dias, assistimos a
uma entrevista, ao vivo, do Ministro Adib Jaterie, através da
TV Bandeirantes. Naquela ocasião, ele foi, literalmente,
pressionado, acuado, jogado contra a parede pelos repórteres
que faziam a entrevista ao vivo. Pergunto, neste momento:
por que um homem, da qualidade indiscutível e do preparo do
nosso Ministro Adib Jatene, talvez um dos maiores cirurgiões
cardiovasculares do mundo, que tem um nome já construído com
credibilidade, que já ocupou cargos iguais ao que ocupa e
que poderia, se quisesse, ser candidato a Prefeito da Cidade
de São Paulo, destituído de qualquer vaidade ou pretensão,
vem emprestar toda essa gama de trabalho, seriedade,
experiência e credibilidade para ficar à frente do
Ministério da Saúde do nosso País? Ele se vê obrigado a
enfrentar situações iguais a essa que enfrentou na TV
Bandeirantes, a peregrinar por todo o Pais, a enviar cartas
iguais à que nos enviou a todas as Assembléias Legislativas,
pedindo que cada um assuma sua parcela de responsabilidade.
Acho que somente as pessoas que não conhecem a realidade

da saúde pública brasileira, que não sabem o que se passa
dentro dos hospitais públicos e particulares conveniados,
que não entendem que o Pais chegou a uma situação em q ue, se
não fizermos nada, a saúde pública e, principalmente, as
pessoas pobres e humildes, que precisam dessa rede do SUS
para tratar da saúde de sua esposa, de seu esposo, de seus
filhos, não terão assistência satisfatória, poderão negar um
apelo dessa envergadura ao nosso Ministro.
Ainda ontem, em companhia dos Deputados Péricles Ferreira

e Jorge Hannas, estávamos participando de um encontro da
Associação Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE -, no
Othon Palace Hotel de Belo Horizonte. Sem querer entrar no
mérito da reunião, naquele momento, pudemos notar a
mobilização que existe hoje desses grupos que pretendem
assumir e levar a saúde à população brasileira. De um lado,
observamos esses grupos, absolutamente organizados,
preparados, com a midia e toda uma estrutura a seu favor; de
outro lado, o SUS, que, capenga, caminha a duras penas,
graças à perseverança de um homem público como Adib Jatene e
de outros homens públicos que, graças a Deus, também têm
assento nesta Casa.
SE necessário, Sr. Presidente, Srs. Deputados, q ue cada um
assuma, de uma vez por todas, sua parcela de
responsabilidade; que saiamos da retórica, partindo para a
prática, atendendo, neste momento, ao chamamento do Ministro
Adib Jatene, procurando os Deputados Federais mineiros da
nossa região, para mostrar-lhes, claramente, o que está
acontecendo na saúde pública do nosso Estado. Será, meu
Deus, que essas pessoas, esses grandes homens que detêm o
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poder econômico, o poder de midia deste Estado desconhecem,
ou fingem desconhecer, o sofrimento em que vive, hoje, o
povo brasileiro? A situação é desesperadora, e o mínimo que
Podemos fazer é dar a nossa parcela de contribuição. Não
somos totalmente favoráveis a esse imposto, mas é isso que
temos em mãos. Não há outra alternativa O Congresso
Nacional protela, cada vez mais, o momento de encarar de uma
vez por todas a reforma fiscal e tributária no Pais. Existem
vários outros projetos que circulam pelo Congresso Nacional,
estipulando, também, recursos para a área da saúde, mas, a
partir de agosto ou setembro deste ano, se não se fizer
nada, se não conseguirmos recursos para o custeio da saúde
pública do Pais, certamente, todo o atendimento - que é
precário, mas é o único que existe á disposição da população
carente do nosso Estado e do nosso Pais - será,
inevitavelmente, interrompido, por falta, única e
exclusivamente, de recursos para o seu custeio.
O Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. é muito generoso.

Queria parabenizá-lo por seus lúcidos pronunciamentos,
entretanto não poderia deixar de pedir este aparte,porque
V. Exa. se referiu a esse imposto que o Ministro Adib Jatene
insiste em que seja cobrado sobre os cheques, para sanar o
problema da saúde em nosso Pais Entretanto V. Exa. sabe,
como todo o nosso povo, Que a saúde está nesse caos devido à
cultura de Corrupção que temos, como acontece com os
escândalos no INPS. A arrecadação da Previdência e do INPS
chega a ser maior do que a da Argentina, no entanto a
corrupção e os desvios são tão grandes que não solucionamos
o problema. Não haveria a necessidade de se impingir sobre o
povo mais um imposto desses, tão terríveis. Somos um País
que ama impostos. Vejam bem:
À Presidência já gastou US$12.000.000.000,00 para salvar

cinco banqueiros, e alguns deles deveriam estar na cadeia.
Se esse dinheiro fosse aplicado na área da saúde, seriamos,
nessa área, um dos países mais evoluídos do mundo. O nosso
povo já está sofrendo com tantos impostos! As autoridades
hão de ter responsabilidade e canalizar o que é devido para
uma área tão importante como essa.
O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o brilhante aparte de

V. Exa., que, certamente, está trazendo novidades para esta
Casa, mas é exatamente devido a pensamentos iguais a esse
que V. Exa. está externando na Assembléia Legislativa que a
situação não se resolve. Sabemos que muito dinheiro foi mal
gasto neste Pais. Foram socorridos muitos Bancos Porém,
Deputado Raul Lima Neto, o grande problema é que a dor de
barriga e a doença não esperam e, se continuarmos nessa
retórica, não chegaremos a lugar nenhum. Temos, em mãos,
concretamente, o apelo do Ministro Adib Jatene. Como V. Exa.
vai explicar a seus conterrâneos, a seus eleitores, uma
interrupção do serviço de saúde pública no Pais, a partir de
agosto?

Não vou entrar em polêmica com V. Exa. Está ai um exemplo
típico de uma retórica, de uma pessoa que, para encobrir uma
deficiência, para tentar explicar o óbvio esquece que
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estamos vivendo em um Pais onde a saúde pública está a zero,
e os cofres podem ficar a zero a partir de agosto ou
setembro. Não podemos fechar os nossos olhos ao apelo do
Ministro Adib Jatene, que está prevendo, castastroficamente,
uma situação inevitável de colapso na saúde pública do Pais,
se esse apelo não for decidido, efetivamente, pelas pessoas
que têm responsabilidade para com o povo mineiro e para com
o povo brasileiro. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2s1 Parte da reunião, com a la 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra no dia 12

o prazo regimental de 10 dias para pedido de informações ao
Poder Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o processo de
prestação de contas do Governador do Estado, em cumprimento
ao disposto no art. 229 do Regimento Interno.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial á
Proposição de Lei nQ 12.981, originária do Projeto de Lei n
701/96. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna;
suplente - Deputado Mauri Torres; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Zeitune; suplente - Deputado Antônio
Andrade; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves;
suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo - Deputado
Carlos Pimenta; suplente - Deputado Ronaldo Vasconceilos;
pelo PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado Irani Barbosa. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
às Comissões.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Antônio
Andrade - falecimento da Sra. Maria Aparecida Castro
Fonseca, em Patos de Minas (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio,

em que solicita a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei
nQ 469/95, já que a Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu o prazo para sobre ele emitir parecer. A Presidência
defere o requerimento, de acordo com o inciso Vil do art.
244, c/c o art. 141, do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz, em
que solicita, na forma regimental, a inclusão na ordem do
dia, do Projeto de Lei nQ 647/96, do Governador do Estado,
tendo em vista que as comissões perderam o prazo para
emissão de parecer; Jorge Eduardo de Oliveira e outros, em
que solicitam sejam convocados a Secretária da Educação e o
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Secretário Adjunto da Educação para prestarem
esclarecimentos sobre o Plano de Políticas Públicas e Ensino
Médio: Diagnóstico e Perspectivas; e José Bonifácio, em que
solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de
Lei flQ 838/96, de sua autoria (Cumpra-se.).
O Sr. Presidente - Requerimento ng 1.225/96. do Deputado
Bilac Pinto, solicitando a inserção, nos anais da Casa, do
artigo do jornalista Carlos Lindenberg, veiculado no jornal
"Hoje em Dia", na edição que menciona, sob o titulo "Eduardo
tem uma boa chance de botar o pé no barranco". A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento nQ 1.237/96, do Deputado Paulo Piau, em que
pede a transcrição, nos anais da Casa, do 'Manifesto pela
Agricultura', firmado pelo Prefeito Municipal e autoridades
do Município de Buritis, em face da prolongada estiagem que
assola o município e a região. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la Fase,
a Presidência passa á 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ns 819 e 779/96, em
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária de hoje
pela manhã, bem como o Projeto de Lei ng 816/96, que, na
mesma reunião, foi emendado em Plenário, tendo sido
devolvido à Comissão de Saúde e Ação Social para que sobre
ele seja emitido parecer.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 434/95, do Deputado Gilmar Machado, que institui o
Conselho Estadual de Comunicação Social e dá outras
providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno. Encontra-se sobre a mesa
requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 434/96, de sua
autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.
- A seguir, ' são submetidos a discussão e votação e

aprovados, cada um por sua vez, em lg turno, os Projetos de
Lei ngs 49/95, do Deputado Wanderley Ávila (ex-Projeto de
Lei nQ 1.888/94, do Deputado José Militão), que autoriza o
Poder Executivo a fazer reversão ao Município de Paraopeba
de imóvel urbano, na forma que menciona; 471/95, do Deputado
Arnaldo Penna, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Senhora de Oliveira (A Comissão de
Fiscalização Financeira.); e 708/96, do Deputado Gil
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Pereira, que institui o Programa Estadual 'Adote uma Escola"
(A Comissão de Educação.).
O Sr. Presidente - Discussão, em 2o turno, do Projeto de
Lei nQ 351/96, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reversão de imóvel ao Município de
Timóteo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno, com a
Emenda flQ 1, 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 como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei n 351/96 na forma do vencido em IQ turno,
com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanhã, dia 13, às 9 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, na
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 1? PARTE DA 1539 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 23 DE MAIO DE 1996, DESTINADA AO

CICLO DE DEBATES, COM O TEMA °AGRIBUSINESr
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,

José Henrique e Ermano Batista
SUMARIO: Designação de Comissão - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da la Parte da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Márcio Maia -
Palavras do Sr. Alysson Paul inelii - Palavras do Sr. Edmond
Klotz - Palavras do Padre Roque Lauschner - Designação do
coordenador dos debates - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Palavras do coordenador dos debates.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Designo os

Deputados Ailton Vilela, João Leite e Djalma Diniz para, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as autoridades
que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida a tomar assento
à mesa os Exmos. Sr. Or. Alysson Paulinelli, Secretário da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Dr. Mãrcio Maia,
Secretário Adjunto da Indústria e Comércio; representando o
Secretário de Indústria e Comércio, Dr Reginaldo Braga
Arcuri; Dr. Edmond Klotz, Presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Alimentação; Revmo. Padre Roque
Lauschner, Professor Titular da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos; Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão de
Agropecuária desta Casa; Dr. Francisco Américo Matos de
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Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais;
Dr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais; e o Dr. José Nogueira
Soares Nunes, Presidente do Conselho Diretor da Associação
Mineira de Supermercados.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência regista a presença em
nosso Plenário, com muita honra para todos nós, de
dirigentes de diversos órgãos que compõem a Secretaria de
Agricultura e a Secretaria de Indústria e Comércio, de
Superintendentes da EMATER e dos demais amigos que vêm aqui
hoje prestigiar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Destinação da la Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à
realização de mais uma etapa de ciclo de debates com o tema
Agr i bus i ness".

Palavras do Sr. Presidente
Os encontros promovidos dentro do programa de Ciclos
Nacionais de Debates têm sido momentos fortes do esforço da
Assembléia de Minas para tornar mais intenso o diálogo com a
sociedade civil. Eles reúnem políticos, técnicos e
lideranças expressivas dos mais diversos setores da
comunidade para refletir acerca de temas relevantes da
conjuntura nacional.
A discussão proporciona uma visão clara e serena de

questões decisivas e, não raro, oferecem valiosos subsídios
para seu equacionamento e resolução. Freqüentemente, a
prática legislativa e as ações de governo beneficiam-se dos
resultados desses eventos que contam com a presença de
autoridades e especialistas de ampla projeção no contexto
brasileiro.
E dispensável enfatizar a importãncia da agropecuária para

a economia nacional. Em Minas, tão logo se encerrou o Ciclo
do Ouro, ela se fez sustentáculo maior de nossa vida
econômica, assumindo o papel de vocação primeira deste
Estado.
Entretanto, é forçoso reconhecer Que O	tratamento
tradicional dos problemas e das necessidades e as
perspectivas do setor esgotaram-se. O processo de
globalização colocou-nos diante de um mercado mundial cada
vez mais agressivo, que desconhece fronteiras e só respeita
a competência. Num tal contexto, soluções clássicas pecam
pela visão parcial e fragmentada das situações. A realidade
da interdependência crescente das atividades produtivas
exige um enfoque sistêmico das diferentes instituições
agrícolas, industriais, comerciais e prestadoras de serviços
que interagem formando o complexo agroindustrial. E
imperativo como um todo as operações de produção e
distribuição de suprimentos, de produção nas unidades
agrícolas, de armazenamento, processamento e distribuição
dos produtos finais e itens deles resultantes. Pensar em
termos de agribusiness" implica estabelecer uma cadeia
englobando fornecedores de bens e serviços à agricultura,
produtores rurais, processadores, transformadores e
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distribuidores envolvidos na geração e no fluxo de bens, da
origem mais remota do processo até o consumidor final
Assim considerado, "agribusiness" é, sem dúvida nenhuma, o

setor mais importante da economia, responsável pela formação
de algo em torno de 40% do P18 nacional e por cerca de 60%
do volume de dólares que entra no Pais. O complexo emprega
aproximadamente 40% da população economicamente ativa do
Brasil. Torna-se, entretanto, cada vez mais evidente que ele
precisa passar por uma reengenharia que contemple mudanças
radicais para possibilitar ganhos em termos de eficiência e
produtividade. Por outro lado, é preciso que o -poder
público, em todos os níveis, faça uma reavaliação das
políticas até agora adotadas e repense o seu papel a partir
do desenvolvimento mais recente do negócio agrícola.
Consciente dessas necessidades, a Assembléia de Minas

promove a presente reunião para oferecer espaço à discussão
do tema. Esperamos que os nossos trabalhos contribuam para a
definição clara das demandas do setor e dos caminhos para
responder a elas.
Desde agora queremos agradecer aos que se associaram

conosco para tornar possível este encontro e àqueles que
largaram, por um momento, suas ocupações pessoais para vir
participar do debate. Eles estão demonstrando com sua
atitude a mais legitima preocupação com as grandes questões
nacionais e mineiras.
Expressamos, de forma especial, nosso reconhecimento aos

conferencistas, Dr. Edmond klotz e Padre Roque Lauschner,
que nos vieram trazer seus conhecimentos e suas
experiências. Personalidades respeitadas no Brasil e no
exterior pela competência e pela capacidade de estar sempre
á frente de seu tempo, eles atenderam pronta e generosamente
a nosso convite e valorizarão, com suas presenças, esta
reunião.
Esta Presidência quer agradecer também a presença de S

Exa. o Secretário de Estado da Agricultura, o homem que mais
entende de agricultura no Pais e que já deu sua contribuição
como Ministro da Agricultura e como Secretário da
Agricultura por três Governos, e de quem Minas e o Brasil
ainda tanto esperam, por sua inteligência, por sua
experiência e por sua liderança no setor. Quero agradecer,
também, ao Secretário Adjunto de Estado, nosso companheiro
Deputado Márcio Maia, por sua presença; ao Presidente da
Associação Comercial, Dr. Francisco Américo de Paiva; ao
Presidente da Federação da Agricultura. Gilman Rodrigues; e
a nosso companheiro Deputado Paulo Piau, Presidente da
Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembléia
Legislativa, por aceitar a incumbência de coordenar os
debates que hoje se realizarão nesta Casa.
Com essas palavras, damos início a este ciclo de debates,

que certamente há de trazer novas visões para esse
importante setor da vida econômica do nosso Estado. Neste
momento, passamos a palavra ao Exmo. Sr. Secretário Adjunto
de Estado da Indústria e Comércio, Deputado Márcio Maia,
aqui falando em nome do Dr. Reginaldo Braga Arcuri,
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Secretário de Estado da Indústria e Comércio Com a palavra,
o Sr. Márcio Maia.

Palavras do Sr. Márcio Maia
Exmo. Sr Deputado Agostinho Patrús, DO. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr.
Alysson Paulinelli, Secretário de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Exmo. Sr. Dr. Edmond Klotz,
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de
Alimentação; Revmo. Padre Roque Lauschner, Professor Titular
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Dr. Gilman Viana,
Presidente do SEBRAE; Dr. Francisco Américo, Presidente da
FEDERAMINAS e da Associação Comercial de Minas; caro
Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão de Agropecuária
e Politica Rural; senhoras e senhores, é com grande
satisfação que aqui temos o privilégio de representar o
Secretário de Estado da Indústria e Comércio, Dr. Reginaldo
ArcurL Causa-me também grande satisfação a possibilidade
de, neste Plenário, recordar momentos (um pouco diferentes
deste, já que foi após a Constituição de 1988 e
particularmente após a Constituição mineira de 1989) em que
este Poder se revestiu de todas as suas prerrogativas,
reconquistadas após muitos anos. Nesta oportunidade,
queremos parabenizar a iniciativa do Presidente desta
Assembléia, bem como do Presidente da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural, pela realização deste evento.
transformando esta Casa em um grande fórum de debates dos
problemas mineiros e nacionais, como é o caso do
"agribusiness".
Em nome da Secretaria, queremos reafirmar a posição do
Governo quanto a este tema. Sem dúvida alguma, o
"agribusiness" é um setor prioritário de preocupação deste
Governo; tanto é que se encontra no mesmo patamar em que
estão as indústrias automotivas e de eletroeletrõnicos.
Ainda ontem, o Diário do Executivo' publicava o decreto-
lei, encaminhado pelo Sr. Governador do Estado, que cria o
Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST -, que possibilita condições especiais para os
megainvestimentos do Estado. A partir desta posição do
Governo (acreditamos que dentro de 60 a 90 dias esse projeto
esteja aprovado por esta Casa), esperamos que as mesmas
vantagens, os mesmos incentivos, concedidos a uma grande
empresa como a Mercedes sejam extensivos também ao
"agribusiness", às empresas desse ramo que queiram se
instalar em Minas. Detalhes sobre o porte do investimento
para que as empresas sejam beneficiadas com esse
megaincentivo ainda estão em estudo. Sabe-se, por outras
vias, que, no caso especifico do "agribusiness', o incentivo
deverá acolher as empresas que façam investimentos de
US$160.000.000,00 a US$200.000.000,00 (embora ainda não haja
definição, pois é, apenas, uma lei que regulamentará a
criação do fundo), o que não é exigido para as outras
indústrias, como as automotivas e as de eletroeletrônicos.
Ao marcarmos a nossa participação, queremos transmitir como
a Secretaria e o Governo, no que diz respeito à
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agroindústria, vêem esse setor: importante para o
desenvolvimento e importantíssimo para o Crescimento da
nossa vocação natural, ligada à agropecuária. Os benefícios
são inúmeros; queremos destacar alguns deles, para que,
assim, se encerre a nossa participação nessa abertura. São
benefícios, importantes os seguintes: o atendimento às
necessidades básicas da população, especialmente a
alimentação; a geração de empregos diretos e indiretos em
diferentes níveis de qualificação e com reduzido
investimento por emprego, se comparada a outras atividades;
a fixação da mão-de-obra no interior, tanto no meio rural
como nas cidades, além do estimulo à interiorização do
desenvolvimento; o incentivo direto á produção agropecuária;
a possibilidade de aproveitamento integral das safras,
através do processamento, reduzindo o peso a transportar,
permitindo o armazenamento de produtos perecíveis e
viabilizando o consumo dos produtos fora dos períodos de
safra, longe de sua origem; por suas inter-relações com
outras atividades, favorece o aumento continuo de recursos
circulantes e leva ao desenvolvimento integrado e auto-
sustentável; confere aos produtos agrícolas e pecuários
maior valor agregado; e sua integração com a produção
agrícola e pecuária contribui, de forma expressiva, para
aumentar a renda do produtor rural, ampliar os mercados e
transferir benefícios a toda a cadeia alimentar, com
reflexos positivos para a economia e a sociedade.
O Sr- Presidente (Deputado .José Henrique) - Esta
Presidência passa a palavra ao Dr. Alysson Paulinelli, DD.
Secretário de Agricultura.

Palavras do Sr. Alysson Paul inelli
Exmos. Srs. Presidente e Deputados da Assembléia
Legislativa; senhores palestrantes, prezado amigo Edmond
Klotz, Presidente da ASIA; Pe. Roque Lauschner, da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos; Presidentes da
Federação da Agricultura, Dr. Gilman Viana Rodrigues, e da
Associação Comercial e FEDERAMINAS, prezado amigo Dr.
Américo Marques; quero, também, cumprimentar o Presidente da
AMIS, nosso prezado amigo José Nogueira, e agradecer o
convite do Presidente da Comissão de Agropecuária, prezado
colega e amigo Deputado Paulo Piau; gostaria, também, de
fazer referência à presença dos Reitores das Universidades
Federais de Viçosa, Antônio Bandeira; de Lavras, Suas Costa
Pereira; da UNA, Alijizio Garcia; do ex-Secretário de
Agricultura, Dr. Mário Ramos Vilela, e do Delegado Federal
da Agricultura, nosso prezado amigo Dr. Figueiredo; quero
cumprimentar, ainda, os dirigentes dos órgãos e das
entidades; Sr. Presidente, com muita honra, comparecemos a
este encontro promovido pela Comissão de Agropecuária e
Política Rural da Assembléia Legislativa, para discutir um
tema de grande importância.
Creio que todos os presentes, neste momento, sentem pesar,
pois seria natural que, hoje, aqui estivesse o eminente
engenheiro agrônomo Ney Bittencourt Araújo, recentemente
falecido; mas tenho a certeza de que está presente na alma e
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na visão de cada um de nós. Foi ele o arauto do
"agribusiness" no Brasil. Confesso que Ney, nessa área, é
insubstituível. Creio, mesmo, que, nas nossas palavras
iniciais ao homenageado, estaremos todos nos comprometendo
com as suas idéias, com o seu esforço de trabalho e a sua
liderança, que representaram muito para o Pais e haverão de
representar ainda, especialmente, na fase em que vivemos. A
figura de Ney, tenho a certeza, está presente.
O tema que vamos discutir hoje e foi tão bem apresentado
pelo Presidente da Assembléia, eminente Deputado Agostinho
Patrús, homem ligado á atividade agrícola, tem, 'hoje,
sobretudo, importância capital. O Deputado Agostinho Patrús
chegou a se referir à minha pessoa, talvez, mais pelo
coração e pela amizade, como alguém que conhecesse tudo. Não
é isso, é o contrário. Tenho o costume de brincar, dizendo
que, depois de quase 36 anos de formado e já há quase 27
anos na vida pública estadual e federal, sobre agricultura
não aprendi muito, mas sobre aviação já estou quase
aprendendo. Então, a minha visão, talvez, possa ajudar os
interlocutores que vão apresentar-se. O setor agrícola não é
independente. A cada dia, é mais interdependente na
economia. O problema nosso não é só produzir, uma vez que
isto já é um problema. O problema é comercializar bem os
produtos que produzimos. A atividade agricola é, a cada dia,
mais competitiva. E, como disse o Presidente, uma vez que as
economias se abrem e a globalização se consolida, o produtor
brasileiro tem de participar do processo competitivo. Essa
história já vem de longe. O negócio agrícola acontece antes,
durante e depois da produção. Tive a oportunidade de
participar, algumas vezes, em governos, de situações
diversas. Todos nos lembramos de que, na década de 70, com a
crise do petróleo, um pais como o brasil se viu na
contingência de ser alijado do processo produtivo, por não
ser capaz de ter auto-suficiência em matéria de
fertilizantes, O mundo sofria um fenômeno altamente
significativo, em termos de economia, com a crise do
petróleo. Os países detentores de petróleo se fecharam, e
todos nós nos lembramos de que, em 1974 e em 1975, o
problema do produtor brasileiro era comprar fertilizantes.
Naquela época, o Governo se preocupou com isso e tentou
mobilizar o sistema produtivo brasileiro para uma solução
óbvia: o tipo de agricultura no Brasil - especialmente, um
pais tropical e subtropical, que começava a ocupar as suas
chamadas terras novas, o cerrado, os campos e as chapadas -
dependia do fertilizante como um fator altamente limitante
ao processo produtivo. Posso-lhes confessar que houve
momentos em que o próprio Presidente da República se ocupou
em tentar agilizar, com os países vizinhos, através de
ligações diretas, o fornecimento desse importante insumo.
Foi ai que se tomou a decisão de se caminhar para a auto-
suficiência em termos de fertilizantes, A economia
brasileira, ainda débil, exigiu, inclusive, a decisão do
Governo de fazer grande parte do setor de fertilizantes
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estatizado. Não fora a PETROBRÁS, o Brasil, talvez, tivesse,
na década de 70, sofrido limitações perigosas.
Felizmente, passou essa época; hoje, o negócio agrícola dos

fertilizantes está sendo todo entregue à iniciativa privada,
e todos nós, brasileiros, a cada dia, estamos recebendo
fertilizantes com melhor qualidade e a custos competitivos.
Não é da minha época, mas o meu pai, também por ser
agrônomo, mostrou-me alguma coisa. Houve época em que o
Governo só era capaz de produzir sementes. Só as estações
experimentais e os campos de produção é que tinham sementes.
As coisas evoluíram, os produtores se modernizaram, e, hoje,
graças a Deus, o sistema de produção de sementes está,
exclusivamente, na iniciativa privada. E natural que as
nossas instituições de pesquisa, que temos tanto de
homenagear, ainda continuem a trabalhar em sementes
genéticas de alta qualidade. Isso acontece nas nossas
universidades, na EMBRAPA e, em Minas, na EPAMIG; essas
instituições continuam fornecendo material genético básico;
mas a produção desse insumo importante está nas mãos dos
produtores. E da minha época e lembro-me bem de que, para se
comprar um defensivo, tinha de se fazer a importação quase
que direta. Hoje, o Brasil, além de ser um dos grandes
produtores de defensivos, é um dos maiores mercados de
defensivos do mundo. Estou dizendo isso, porque as coisas
mudam. Quer se queira, quer não, o Brasil se transformou num
grande produtor, desenvolveu o seu sistema agrícola e se
organizou em suas cooperativas e em suas empresas de
produção. E um Pais que se pode orgulhar por deter, hoje, a
mais refinada tecnologia de produção de uma agricultura
tropical, no globo.
Mas o sistema produtivo brasileiro não pode parar aí. As
diversas tentativas de estabilidade econômica, os chamados
planos econômicos, têm, sucessivamente, trazido,
especialmente ao setor básico primário produtivo rural,
amargas conseqüéncias. São contas infindáveis, e o produtor
é levado a pagá-las, haja vista o plano de estabilização,
com relação ao qual estamos todos esperançosos de que seja o
último, o definitivo, poiso setor agrícola, provavelmente,
terá pago a maior conta de toda a história deste Pais. Os
ajustes são penosos e longos. Quanto mais perdurar a ânsia
para se proceder ao ajuste completo e às reformas econômicas
indispensáveis ao Pais, mais dolorosa será a 'via crucis' do
setor produtivo brasileiro e, especialmente, do agrícola.
Ainda temos recordes perigosos. O trabalho financiado pelo
Banco Mundial e capitaneado por uma equipe liderada pelo
Prof. Antônio Licio dá uma demonstração de que, hoje, o
Brasil detém um dos maiores índices de tributos do mundo no
setor agrícola, inclusive, no seu produto "in natura". Não
estou só falando do seu produto industrializado. Os
trabalhos que temos tido como resultados dos estudos nas
universidades e nos institutos de pesquisas econômicas
demonstram, também, que os custos financeiros no Brasil são,
especialmente nesse último ano, escandalosamente altos. Os
nossos custos de armazenagem, de processamento, de
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transporte e portuários estão, também, marcando recordes em
quase todos os segmentos da produção agrícola.
Então, diria aos nossos interlocutores, que estarão
perguntando, daqui a pouco, se o Secretário não vai dizer
que a agricultura no Brasil é inviável, que ela não é. Não é
por duas razões: primeiro, temos, ainda, uma população de
quase 40 milhões de habitantes que não sabem e não têm outra
atividade a realizar. Perdem a renda, sofrem penalidades,
descapitalizam-se, mas continuam na agricultura, porque é a
última alternativa. Por outro lado, a composição, no
processo produtivo brasileiro, ainda nos leva, em alguns
segmentos, a colaborar para que se mantenham injustiças
sociais. A competição do produto agrícola e o preço da cesta
básica têm, intrinsecamente, um doloroso componente social,
que agrava a situação brasileira. O que não podemos é abrir
mão da nossa produção agrícola e do negócio agrícola. A
produção agrícola sozinha, no produto "in natura!!, pesa mais
de 13% no P16 brasileiro. Se somarmos o negócio agrícola,
pode-se ultrapassar a casa dos 40%. Isso significa muito na
8a, na 9a ou na loa economia mundial. A solução, portanto, é
integrar esse processo, conseguir estabelecer competição com
produtos de outras regiões. E ai estão alguns desafios. Se,
por exemplo, a soja produzida no "Corn Bealt' americano tem
um preço básico, na fazenda, de U$208,00 a U$220,00, e a
soja produzida na fazenda brasileira, no Planalto Central,
grande esperança brasileira, está entre U$183,00 e usias,00,
essa vantagem comparativa é eliminada quando se comparam os
tributos. Lã, eles são, praticamente, zero, aqui, são em
torno de 25%. Enquanto os fretes, na situação mais vantajosa
de 1.300 milhas de distância, quando se caminha com uma
tonelada de soja pelo Mississipi, variam de U$6,00 a
u$12,00, aqui, para sair-se do Planalto Central e chegar aos
navios dos portos de Santos - o pior deles -, de Paranaguã,
de São Francisco, do Rio de Janeiro, ou de Vitória, estamos
gastando quase U$40,00. No entanto, acreditamos que essas
gorduras terão de ser consumidas e que, especialmente, um
processo competitivo tem que ser complementado. Se os nossos
fertilizantes, os nossos defensivos, as nossas sementes e as
nossas máquinas já são competitivos, o produto tem de ser,
hoje e mais do que nunca, processado, elaborado e integrado
numa cadeia de transformação que o coloque com valores
agregados - como disse o Presidente -, e que ele possa ser
levado ao consumidor em preços efetivamente competitivos,
possibilitando corrigir-se um pouco o débito social, que
ainda existe no processo competitivo de hoje. Minas está
enxergando isso.
O esforço do Governo, no momento, é de estimular o
'agribusiness' em Minas Gerais, para que ele seja integrado,
que haja reduções de custo, e que se elabore mais o
processo. Inclusive, o Governador Eduardo Azeredo tem sido
ágil, porque, se existe hoje uma perigosa competição de
incentivos como tantos reclamaram - a própria Assembléia já
nos alertou -, creio que a nossa legislação coloca o Estado
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em condições de ofertar incentivos, se não superiores, pele
menos iguais aos de outras regiões brasileiras.
Gostaria de realçar um pouco mais, além desses fatos
localizados, especialmente quando contamos aqui com as
presenças do Sr. Edmond Klotz e do Padre Roque. Nós,
mineiros, nos orgulhamos de ter um Estado que é a síntese do
Brasil - o Governador diz isso com muito orgulho. Aqui,
temos uma variação do Brasil inteiro. Temos clima temperado
no Sul; clima quente, árido e semi-árido no Norte; temos
cerrado à vontade, temos faixas de microclimas úmidos e aqui
podemos desenvolver atividade agrícola com proficiência.
Somos o maior produtor de leite do Pais e temos a maior
agroindústria de leite do Pais. Somos um grande produtor de
carne. Somos o maior produtor de café, e café de alta
qualidade, que não pára em porto nenhum. Somos um grande
produtor de grãos. Estamos crescendo para ser um dos
primeiros produtores em frutas e legumes, produtos que, em
si, envolvem grandes oportunidades do agribusiness".
E Minas tem mais: tem uma vocação natural de ser a
fornecedora dos grandes estõmagos nacionais. Em torno de
Minas estão mais de 60% da população brasileira. E,
portanto, abre-se a Minas um capitulo especial no
abastecimento desse grande estômago de mais de 100 milhões
de habitantes.
E Minas tem mais: Minas tem também uma vocação já

comprovada nos seus q uase 2.200.000ha de florestas plantadas
- com resultados cada dia mais avantajados - e pode ser um
Estado agressivo na famosa limitação do problema energético
do mundo, no fornecimento de energia renovável.
E mais, Minas é denominada caixa de água do Pais. Se Alvim

Toffer (?) tem razão, a riqueza do mundo não está só nos
valores econômicos, na força bélica, que já foi negada há
tanto tempo, nem tão pouco no conhecimento. A riqueza do
mundo está em seus fatores limitantes. Hoje a energia já
está bem pronunciada no mundo como fator limitante. Aqui
temos como produzir energia renovável e limpa. Também a água
doce é um elemento que já começa a preocupar a população.
Faço nisso, Sr. Presidente, um chamamento á importante

posição de Minas nesse contexto, porque sei que aqui, dentro
desta Casa, as lideranças políticas que a mantêm, e
especialmente os convidados que aqui estão, têm liderança
suficiente para, dentro desse apanágio, discutir, analisar,
ouvir - tenho certeza excelências -, as duas palestras Que
teremos. Sobretudo temos que considerar o capitulo
importante Que Minas pode representar para o Brasil no
"agribusiness" nacional.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Com a
palavra, o Dr. Edmond Klotz, Presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Alimentação, nosso primeiro
expositor, que disporá de até 30 minutos para fazer a sua
explanação.

Palavras do Sr. Edmond Klotz
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa; Srs. Secretários
de Estado; Srs. Deputados, os quais cumprimento na pessoa do



nosso amigo, Deputado Paulo Piau, que é o nosso coordenador.
Presidente da Comissão de Agricultura desta Casa; senhores
membros da Mesa; senhores participantes deste ciclo de
debates; evidentemente, é uma grande honra para mim estar
aqui presente e ter sido convidado para falar sobre um tema
- como fez referência o Secretário e amigo Alysson
Paulinelli - que era o favorito do nosso comum amigo Ney
Bittencourt. Procuraremos fazer o possível para que aquilo
que aprendemos ao longo da vida profissional nos
possibilite, quem sabe, dar algum quadro de nossa ótica do
que hoje seja o agrinegôcio ou "agribusiness'.
Prefiro chamar pelo nome brasileiro de agrinegócio, que é o
complexo de atividades cuja finalidade é a de receber o
consumidor e, evidentemente, através de seus excedentes, ter
uma participação no mercado internacional de produtos
alimentares.
O meu amigo e para mim sempre Ministro Álysson Paulinelli
disse que somos o maior depósito de água doce do mundo. Os
senhores não tenham a menor dúvida de que essa é uma das
nossas maiores riquezas- Talvez não hoje, mas já houve até
um desafio por não sabermos atravessar os rios, pois as
nossas barcas não atendem muito bem às necessidades. Somos
os depositários de 46% de toda água doce do mundo, que,
dentro de 10 a 20 anos, provavelmente, será mais cara do que
o petróleo, a continuar a poluição e o índice de
industrialização dos demais paises. E importante notar que o
que para nós ainda é, muitas vezes, um problema, passa a ser
um bem, quem sabe, uma bênção do céu, em certos momentos.
Vale a pena manter isso.
Gostaria de começar a nossa exposição falando um pouco

sobre o complexo agroalimentar no Brasil. Não sou um grande
especialista em agricultura, e o Ministro Alysson
Paulinelli, que me precedeu, é e sempre será meu professor
nesse assunto, mas procurarei dar alguns exemplos, até para
dar sentido, de como a nossa indústria hoje enxerga o
complexo. Antes de mais nada, a agricultura é a nossa maior
preocupação.
Pode-se considerar que não há grandes problemas na
indústria, a não ser os atuais da crise, os problemas de
venda, de prazo, de juros, enfim, do dia-a-dia. Hoje, o
problema dramático é o que vai acontecer com a agricultura,
ou seja, é a cadeia agrícola que tem de ser olhada e
cuidada. A nossa preocupação maior é a de desenvolver essa
cadeia desde a sua base da pré-agricultura, para que nada
lhe aconteça, para que seja preservada, para que haja a
formação de campos, não somente de campos plantados, mas
também de técnicos e técnicas adequadas de plantio, porque
ninguém, senhores, no mundo inteiro, em nenhum pais, tem
capacidade para abastecer, com qualquer produto, um pais
como o nosso. Não há a menor condição para isso. Somos hoje
um pais de dimensões tais, que nenhum excedente de nenhum
outro pais, mesmo em conjunto como os Estados Unidos e o
Canadá, ou como a Austrália e a Nova Zelândia, etc.,
consegue nos abastecer de matérias-primas. Portanto, temos
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de acalentar e desenvolver nossa atividade agrícola.
Qualquer afirmação de que o que faltar aqui não tem
importância, pois importaremos, é uma falácia e demonstra
que nem se sabe do que se está falando.
Lamentavelmente, ouvi essas declarações do Executivo não

estadual, •de alguém que estava preocupado em correr atrás de
devedores, inadimplentes, etc., porque não conseguiam pagar
os juros extorsivos, já referidos pelo nosso Ministro. Isso
é impossível. Não existe atividade agrícola no mundo, nem
mesmo a maconha ou drogas proibidas, que pague esse tipo de
juros. -
Mas gostaria de dar-lhes uma idéia do que é o negócio
agroalimentar e as tendências, ou seja, como enxergamos a
agricultura, para onde estamos olhando e para onde queremos
caminhar.
Nesse gráfico - não sei se dá para enxergar bem -, está
demonstrado, na base, o produto semiprocessado; a segunda
linha normal, de baixo para cima, demonstra o produto "in
natura", a terceira, o processado, e o total é a soma.
Por esses três gráficos abaixo, os senhores podem ver a

conclusão a que chegamos. Nele não estão incluídos o café, o
cacau e a borracha natural, somente os demais insumos, que
estão refletidos em milhões de dólares.
Verifiquem a seguinte tendência: enquanto o produto "in
natura" mantém-se de uma certa maneira estabilizado, o que é
demonstrado pela linha que indica os últimos anos, mais ou
menos depois de 1980 a 1985, a tendência passou a ser de
súbita elevação no produto processado.
Isso significa dizer que o produto agrícola pura e

simplesmente mandado para fora não está perdendo terreno
para o produto processado.
Todos os países estão se movimentando no sentido de
exportar mão-de-obra, dar empregos, gerar renda dentro do
pais e exportar valores agregados. Isso é importante para
valorizar o produto em si.
Se somente exportarmos matéria-prima, soja em grãos, por

exemplo, e não o farelo ou o óleo bruto, estaremos perdendo
uma grande oportunidade de gerar aquilo de que precisamos,
ou seja, de empregos e de fábricas, gerando tributos para
alimentar a máquina do Governo, a fim de gerar renda e
alimentar a população.
Isso é importante também para compensar o alto

desenvolvimento desses plantios com a melhora da espécie,
das sementes e do solo. Tudo incide nos lucros, que só são
possíveis com valores agregados. Hoje, o mundo não mais
considera exportar seus produtos 'in natura". Processados
sim, mas in natura', jamais.
Outro fator importante que deve ser levado em conta é o
saudosismo nas atividades Precisamos olhar para o futuro e
o que aconteceu nos últimos 20 anos. Houve mudanças de
consumo. As pessoas mudaram, os hábitos mudaram, o mundo
mudou.
Na lista de cima, vocês podem ver o que mais mudou no
consumo. Leite sem gordura, do qual Minas é o maior
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produtor. Nos últimos 20 anos, esse consumo cresceu
assustadoramente. Também cresceu o consumo de iogurtes, suco
de maçã, brôcolis, batatas, abacate, queijos tipo italiano,
cenouras, etc. Os produtos que menos cresceram foram os
derivados de tomate e carne vermelha.
Isso significa que os hábitos estão ficando mais austeros.

Não existe mais a fartura de antigamente. Os alimentos que
decresceram foram: banha, pêssegos em conserva, leite
integral, café, açúcar, manteiga e ovos. As comidas tendem a
ser mais saudáveis. Há major sensibilidade em relação à
alimentação. Com a globalização da informação, temos acesso
a tudo que faz bem, e o gosto da população está mudando.
Aqui temos os segmentos do complexo industrial. Temos
agricultura e serviços. Isso é o famoso "agribusiness":
serviços bancários, veterinários, agronómicos, 'marketing",
vendas, bens de capital (tratores, colhedeiras, implementos,
equipamentos, máquinas, motores), defensivos para vegetais e
animais, fertilizantes, sementes, rações e outros
instrumentos para o preparo da produção agricola. Mais
abaixo, encontramos: madeira e papel, fumo, fiação e
tecelagem, energia, bebidas e alimentos.
Temos também as finalidades finais, e quem são os

consumidores: restaurantes, hotéis, bares, padarias, feiras
e supermercados, serviços bancários, "marketing' e vendas.
Temos também a parte de exportação, que é um capitulo à
parte.
Temos aqui o consumo total das famílias. Para se compor

essa quantidade, temos os insumos industriais, os valores da
produção agropecuária e o processamento agroindustrial. Essa
é a distribuição pelos agregados.
Antes da porteira, teriamos os insumos industriais para a
agropecuária. Dentro da porteira, temos os valores da
produção agropecuária e o processamento agroindustrial
Temos todos os agregados do lado do processamento. Portanto,
o complexo se extingue e começa a tomar vulto e dimensões
econômicas a partir do processamento, e não, no momento em
que sai da porteira.
Há um gráfico sobre a projeção de volumes de participação

de negócios dentro da cadeia agroalimentar. No ano de 1980,
estamos falando em 375.000.000.000 antes da porteira. Dentro
da porteira, 750.000.000.000 e, depois da porteira,
2.000.000.000.000, ou seja, 64%. Nos anos 90, 500,
1.000.000.000.000,115. Observem a porcentagem: 12%, 9%, 7%.
Dentro da porteira, 80%. 24%, 20% e 14%. E cadente. Depois
da porteira, 2.000, 2.000.000.000.000, 4.000.000.000.000;
8.000.000.000.000 é a projeção para 2028.
Esses dados são fornecidos por alguém que entende muito de
"agribusiness" e é de Harvard, onde são ministradas as
melhores cadeiras dessa matéria no mundo. Essas são as suas
projeções. Esses são dados mundiais

a

 

 Com esse gráfico, quero mostrar aos senhores que o complexo
'agribusiness' não começa na pré-agricultura, começa bem

g antes, e termina depois do processamento.



516

Com relação à produção americana - o dado é de 1980 e
apenas comparativo -, temos 3,3% de empregos para produção
rural, 1,7% de processamento de alimentos, 2,5% de insumos e
serviços agropecuários, 5,1% de industrialização e 7,7% de
transporte, armazenagem e distribuição. Vocês podem ver que,
depois da porteira, é o maior número de empregados. Quanto
emprego seria desperdiçado se mandássemos embora somente a
matéria-prima?
Os demais dados - apenas para ilustrar, pois são de 1980 -
referem-se ao P18 americano, que hoje está muito maior. Isso
é sã para reforçar essa posição. ( Lê:)
"Brasil - INDICADORES GERAIS
P18 (1994) - US$ 530.000.000.000.00
P18 (1993) - US$ 470.000.000.00000
Renda "per capita" (1993) - US$ 2.998,00
População (1994) - 160 milhões
População urbana (1991) - 77%
Valor da produção agrícola (1994) -
US$ 43.000.000.000,00 bilhões
Exportação (1994) - US$ 43.000.000.000,00
Importação (1994) - US$ 33.000.000.000,00
Composição do P15 (1990):
Agricultura - 10%
Indústria - 7%
Serviços - 53%
Dimensões do 'agribusiness" brasileiro
Produção anual - US$ 160.000.000.000,00
Composição do P18 (1994):
Setor de insumos - 2,1%
Setor produtivo - 9,8%
Setor de processamento
e distribuição - 23,1%
P15 do "agribusiness" - 35%
Diagnóstico da agricultura brasileira (1)
1 - A agricultura brasileira ocupa cerca de
- 45.000.000ha de culturas temporárias;
- 5.000.0001ha de culturas permanentes;
- 200.000.000ha de pastagens, dos quais 60.000.000
são artificiais.
2 - A agricultura brasileira produz:
- 72.000.0001: de grãos;
- 13000.0001: de açúcar;
- 98.000.000 de frutos de laranja;
- 36.000.0001: de milho;
- 26.000.000t de mandioca;
- 5.000.0001: de carne bovina;
- 4.000.000t de carne de aves;
- 17.000.000.000 de litros de leite.
Diagnóstico da agricultura brasileira (II)
3 - A agricultura brasileira emprega cerca de 25% da
população economicamente ativa, em cerca de 5 milhões de
estabelecimentos agropecuários. Cerca de io% desses
estabelecimentos são geridos por parceiros ou arrendatários.



;;fl
4 - A produtividade agrícola (produção/área) elevou-se em

cerca de 30% na década compreendida entre 1981 e 1990.
5 - A agricultura contribui com 10% do P15, e o complexo

agroindustrial, com cerca de 1/3.
Como disse o Ministro Alysson Paulinelli, em termos

agrícolas, a nossa melhoria é brutal. E algo impressionante.
Temos regiões - principalmente no cerrado - onde a produção

de milho por hectare é muito maior que em qualquer pais do
mundo. Somos absolutamente campeões em algumas regiões bem
cuidadas. Portanto, nada impede que continuemos a ser
grandes produtores. (- Lê:)
"Tendências da agricultura mundial
Os países desenvolvidos têm política agrícola estável,
lastreada em leis ou tratados internacionais, a qual
consiste em pesados subsídios à produção e á exportação de
excedentes; barreiras alfandegárias e não alfandegárias às
importações de produtos agrícolas."
Dizem que, até o final do século, pelo GATT, veremos o fim

dos subsídios. Eu também acredito nisso, não porque eles
queiram, e sim, porque vai haver uma nova ordem no mundo,
que irá estipular quem vai produzir o quê. E quem terá de
fazer alguma coisa somos nós, que teremos de começar a
produzir para ajudar a alimentar o mundo. Não esqueçamos
que, há pouco tempo, existia um estoque suficiente de trigo
no mundo. A China, então, resolveu comprar um pouco mais do
que eles consomem. A produção deles é de 120.000.000t,
aproximadamente. Conclusão; o trigo dobrou de preço de um
ano para cá.
Se os senhores olharem o mapa, irão ver onde está a área

verde para plantio. Está aqui e uma parte, na Austrália. (-
Lê;)
'Preocupação crescente com: qualidade do alimento; meio

ambiente; segurança agroal imentar.
Investimentos maciços em: pesquisa cientifica e

tecnológica; formação e desenvolvimento de recursos humanos;
infra-estrutura.
Os países em desenvolvimento e os semidesenvolvidos têm

políticas econômicas intervencionistas, que transferem renda
da agricultura para os Governos ou para os consumidores
urbanos
E o que disse o Ministro agora há pouco. O Plano Real está
baseado num tripé que tem os lados monetário, cambial e
agrícola. Não tenham a menor dúvida quanto a isso, só que o
lado agrícola está terminando agora. O milagre acabou, está
havendo uma elevação de produtos, por isso os juros estão
subindo ou permanecem altos, sem sinal de que vão baixar. (-
Lê;)
'Vantagens comparativas da agricultura brasileira
- Possibilidade de mais de uma colheita por ano, na mesma

área de produção."
Em nenhum pais do mundo, a não ser o Brasil, existem dois

plantios numa mesma área. Temos culturas alternativas, duas
safras por ano. Isso aqui é uma coisa fantástica. E uma pena
que as pessoas que mexem com isso sequer sabem o que é
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plantar, como é que se planta. Esse é o nosso maior
desespero. Como podemos traduzir isso para essas pessoas que
nunca viram um campo, uma fábrica, uma máquina, nunca viram
como se planta uma semente e como ela germina. São cidadãos
urbanos. (- Lê:)
"Facilidade de absorção de tecnologia de alta produtividade
(avicultura, suinocultura, ou de geração de tecnologia
própria).
Vasta extensão territorial com baixo custo de implantação

de pastagens (pecuária de corte).
Luminosidade (cana-de-açúcar). -
Excelentes condições de clima e topografia no Centro-

Oeste."
Se estamos falando da agricultura brasileira, os senhores
tem exemplos típicos, como a agricultura, a suinocultura.
Vejam o que aconteceu em um espaço minimo de tempo com a
questão da laranja. Passamos de um estágio praticamente de
artesanato para um estágio de superprodução de primeiríssimo
mundo, imbatíveis em preço. Estão colocando barreiras em
preços para nós, com o 'overprice' na laranja de US$490,00
por tonelada. Eles não conseguem produzir, apesar de serem
os reis da laranja, pois começaram a plantar laranja antes
de nós.
Luminosidade: vasta extensão territorial, com baixo custo

de implantação de pastagens, para a pecuária de corte. A
nossa insolação é extremamente importante processo de
fotossintese para a produção da cana-de-açúcar e outras
plantas.
Excelentes condições de clima e topografia no Centro-oeste.

Talvez com exceção do dia de hoje, já que Belo Horizonte
está com uma névoa intensa, mas, com certeza, temos aqui uma
luminosidade que não existe em outros países. Muitos já
conhecem a Europa e sabem que lá é escuro, que os dias
ensolarados são dias de festa, e são tantos quantos os
feriados do Brasil, mais ou menos uns 40 ou 50 por ano.
Vou comentar agora os pontos fracos da agricultura

brasileira que também existem:
- Solos pobres em nutrientes básicos (cálcio e fósforo).
Isso representa um problema, é um custo. Estamos melhorando,
mas ainda importamos muitos desses nutrientes básicos, como
cálcio, enxofre e fósforo, dos paises do leste europeu,
principalmente.
- Clima de transição e solos acidentados no Sul/Sudeste.
- Infra-estrutura em deterioração. Estamos falando de
estradas, ferrovias e portos, que estão absolutamente
deteriorados. Se não fizermos alguma coisa pelas estradas,
se não criarmos uma ferrovia, um sistema de transporte mais
barato, ou melhorarmos um pouco esses portos, vamos ter
muitos problemas adiante. Se eles já existem hoje, imaginem
mais tarde como será.
- Altos custos de serviços de insumos básicos.
- Crëdito, seguros, fertilizantes e máquinas Agrícolas.
Somando-se a tudo que foi falado acima, ainda existe a
questão dos seguros. Quantos roubos existem! Quantos



assaltos a caminhões com alimentos ocorrem. O seguro faz
parte disso. Tudo isso, sem falar nos acidentes nas
estradas, o caminhão caindo aos pedaços, as pontes que ruem,
etc.
- Excessiva carga tributária sobre a produção agrícola.

Gostaria de falar um pouco sobre a questão. O nosso Ministro
falou em 25% sobre o produto agrícola. Pasmem os senhores!
Temos um dado comparativo da BIA, o qual eu não trouxe, mas
foi feita uma pesquisa por três famosos economistas, sendo
um deles o Everardo Maciel, que ainda não era Secretário da
Receita Federal. Sobre o produto ao consumidor, 32,7% na
gôndola que preside o nosso amigo Nogueira. O motivo não se
sabe. O Brasil é o Pais que mais tributa alimentos. Muitas
vezes, o alimento é mais tributado que o automóvel. Logo o
alimento, que deveria ser destributado. O pais que maior
tributação tem sobre o alimento ao consumidor é Portugal,
com 8%. Dai cai para 6%. 5%, 4% e na Inglaterra, a taxa cai
para zero. Ali não existe ônus de tributo sobre alimentos,
que para eles é uma coisa sagrada, e que deve estar ao
alcance de todos. Tributam os demais produtos e há o Imposto
de Renda. Em qualquer sentido, a tributação sobre alimentos,
na Inglaterra, é zero. Aqui, temos 58 impostos e taxas que
incidem sobre o alimento. Esse é o nosso sistema tributário.
E não se pode dele prescindir, porque o Estado tem que
trabalhar, tem que ter arrecadação, e nós sabemos disso. Tem
que haver alguma solução no meio do caminho. Os senhores
sabem quanto custa manter uma contabilidade ou um registro
sobre 58 lançamentos por empresa? Os que são industriais, ou
têm algum parente que seja, ou que já ouviram falar sobre o
assunto, sabem que é mesmo uma loucura, um custo adicional
que faz parte do custo Brasil.
Continuando com nossos pontos fracos, temos a questão dos
investimentos insuficientes e decrescentes.
- Informação e desenvolvimento de mão-de-obra qualificada.

Essa é uma das nossas grandes preocupações, e, aproveitando
a presença de algumas universidades, faço um veemente apelo.
Precisamos criar situações para que as universidades tenham
cursos um pouco mais modernizados. Não sei como estão hoje.
Tenho certeza que devem estar bem mais atualizados, com uma
ligação um pouco mais estreita com a indústria. Se
estiverem, parabéns. Se não estiverem, por favor, venham
conversar com o setor agrícola para desenvolverem os
melhores cursos. O "agribusiness" foi uma cadeira incluída
num projeto do querido e lembrado Ney Bittencourt,
juntamente comigo e mais dois, na Universidade de São Paulo.
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A Presidência
informa a V. Exa. que lhe foi reservado o tempo de 40
minutos, faltando então, 10 minutos e 8 segundos, para se
esgotar-
0 Sr. EdmonØ klotz - Temos, então, que nos apressar. De

qualquer maneira, devo dizer que esse é um projeto de que
sempre participamos. Na formação dos profissionais, é
preciso incluir cadeiras de modernidade, ou seja, atuais,



522

daquilo que precisamos e que talvez não seja o currículo
universitário.
Gostaria, também, de dar uma noção rápida de

cooperativismo, e, em seguida, passaria a outros aspectos.
Os dados são de 1995, bem recentes. Estamos falando sobre o
cooperativismo brasileiro, segmento agropecuário. Os dados
são: 1.344 cooperativas, 980 agricultores associados, 120
mil funcionários, valores das transações:
R$16.000.000.000,00, e patrimônio liquido de
R$12.500.000.000,00.
- Cooperativismo brasileiro, segmento agropecuário. Maiores
em 1990, em termos de faturamento; por atividade principal
vemos o leite, café e diversos.
- Distribuição regional, por Quantidade: Rio Grande do Sul,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e demais
Estados, nessa ordem. Fonte: Organização das Cooperativas
Brasileiras.
- Segmento agropecuário - participação na produção agrícola
brasileira por produto: Algodão. 38.9%; alho, 22,46%. isso
tudo é produção de cooperativa. Não é produção agrícola.
Arroz, 11%; aveia, 39%; café, 27%; cevada, 44%; feijão, 11%;
milho, 16,68%; soja, 38%; suínos, 31%; trigo, 62%; uva, 19%.
Só por curiosidade, parece-me que essa percentagem de aveia
é de Santa Catarina, de uma colônia fechada. Somente lá, é
produzida essa quantidade de aveia, de primeirissima
qualidade.
- Projeção de 'slide".
- Exportações.
Acho que ainda deixam muito a desejar. Isso tem que ser
melhorado. O café está com 59%. Soja e derivados é que
tomaram conta. As cooperativas começaram a produzir aqueles
que seriam grandes produtos, a soja e a cana-de-açúcar, pela
ordem. Os demais são pouco significativos.
- Projeção de 'slide
Queria mostrar-lhes o que é ponderação dos alimentos
industrializados, no IPC-FIPE. Dai, a grande importância que
temos na apuração do índice inflacionário. Os dados são
fornecidos pelo FIPE. A alimentação, na ponderação,
significa 30,81%, ou seja, quando a alimentação sobe 10%. o
índice inflacionário sobe 3% no mesmo instante. Estão
divididos: industrializados, 10,74%; semilavrados, 11,83%;
in natura ' , 4%; alimentação fora do domicilio, 3,61%.
- Projeção de 'slide'.
A agricultura não está sozinha na questão de ser uma âncora
do Plano Real. Também tivemos que acompanhar. A agricultura
teve que manter seus preços lá embaixo. Nós também os
mantivemos. Temos maior preocupação em beneficiar a
agricultura do que com o nosso lucro.
A parte mais escura é o faturamento real, em função de
produção física. Os senhores vêem o P18 na primeira linha, e
a produção física na segunda. Isso significa que somente em
1994, com o Plano Real, houve uma evolução na questão do
faturamento. Na questão da produção, houve aumento desde
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1992. Estamos tendo o beneficio da agricultura na manutenção
da estabilidade do Plano Real.
- Projeção de "slide".
Queria dar uma idéia do que a indústria de alimentos tem. O
último dado formal que ternos é o Censo de 1985. Havia 47.500
empresas no País inteiro. Se tivermos hoje 20 mil, é muito.
Estou preocupado, porque estamos sentindo que há grande'
concentração e internacionalização da nossa produção. Estava
conversando hoje de amanhã com o Eli Nogueira, meu querido
amigo e seu irmão, e disse-lhe que seria bom os compradores
começarem a falar inglês, francês, porque logo, logo, as
indústrias de alimento, no que se refere à quantidade
física, vão estar internacionalizadas Isso por terem de ser
vendidas, pela não-possibilidade de continuação das empresas
e pela impossibilidade de as pequenas empresas
transformarem-se em médias, e de as médias se transformarem
em empresas eventualmente maiores, devido à sua estrutura e
à sua condição, seja porque não evoluíram, ou porque o
produto não teve o consumo esperado. Foi o que aconteceu com
a Sadia e a Perdigão, que ganharam projeção internacional,
porque trabalhavam com um único produto - o frango -, e isso
lhes possibilitou concentrar a produção, sair do País e
criar escala rapidamente. Outras empresas, pouco
diversificadas, não conseguiram esse resultado, e têm de se
render, aceitando um associado estrangeiro - que tenha
dinheiro, e dinheiro barato -, ou fazendo a sua venda.
Há uma canibalização de empresas, porque essas empresas
estão sendo vendidas a preços bastante aviltados. Muitas
dessas empresas estão em péssimas condições, devendo muito
dinheiro, pagando juros, etc. Os agricultores, às vezes,
pagam ainda mais. Não tendo condição de pagar, as empresas
acabam se entregando ao capital estrangeiro ou fechando as
portas. Há quem diga que a redução á metade do número de
empresas, a partir de 1985, deve-se a uma das três causas.
Entendo, no entanto, que é o resultado da soma de todas
elas. Temos de manter a preocupação de evitar que isso
ocorra, porque a empresa nacional ainda é a nossa Origem A
sua continuidade será o resultado do espírito empreendedor
do brasileiro. Somente em determinado momento, quando a
situação se torna insustentável, é que o brasileiro abandona
as suas atividades, mas isso só ocorre se há absoluta falta
de possibilidade de continuar com o empreendimento, como
ocorre com o agricultor, ao largar o seu trabalho.
Encerro, aqui, as minhas considerações, embora tenha muito
mais a comentar. Durante os debates, poderei- passar-lhes
outras informações. Muito obrigado.

Palavras do Padre Roque Lauschner
Sr. Presidente, demais membros da Mesa, senhores
participantes, estou me sentindo pequeno diante das
autoridades que compõem a Mesa e do distinto público
presente.
O convite que me foi feito, para participar deste ciclo de
debates, deve-se aos longos anos de atuação na área de
'agribusiness' e também à nossa experiência em ajustar o
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pequeno produtor á situação de "agribusiness,
principalmente na área das cooperativas. Essa preocupação
sempre me acompanhou, por causa da minha origem no este
catarinense-
Para complementar as diversas contribuições aqui trazidas,
gostaria de centrar-me um pouco na importância da
experiência de "agribusiness e da agroindústria para o
nosso desenvolvimento. Vejo que a preocupação de Minas
Gerais é a de verificar como a agroindústria e a política de
"agribusiness" seriam uma nova alternativa para o Estado.
Vimos os números do agribusiness", que mostram que o
produtor, no ano 2028. vai ter uma participação de 14% do
que se gera, em termos mundiais, ao longo do fluxo do
produto. Isso, depois que se der a revolução agrícola em
todo o mundo. Em 1980, a Universidade de Harvard apontava
18,8%, em nível mundial, para a participação dos produtores.
Esse dado nos revela que a política de garantir uma produção
e vendê-la 'in natura", não só no Brasil, mas em toda a
América, nos garantiria os 14%. Estávamos importando grande
parte de todos os insumos - que é outro aspecto -, e
deixávamos a fatia do leão para o exterior. Podemos imaginar
como teria sido favorável para a nossa economia, se, desde o
início, tivéssemos viabilizado sólidas agroindústrias na
área do cacau, do café e de outros produtos que são
industrializados, principalmente nos países desenvolvidos.
Esse dado nos faz refletir sobre a importância de pensarmos

no desenvolvimento rural não apenas como desenvolvimento do
produtor, porque não basta apenas aumentar a produtividade,
produzir muitos grãos. O essencial, para nós, é
desenvolvermos o "agribusiness" no âmbito da economia.
Como foi ressaltado pelo Or. Paulineili, nós já começamos a
desenvolver o setor dos insumos e estamos desenvolvendo a
parte de transformação da produção, aquela que caracteriza a
passagem do produto para o setor industrial propriamente
dito.
Verificando a porcentagem que aparece depois da produção
rural, podemos perceber que o armazenamento, O processamento
e a distribuição final, na economia mundial, representarão
79% no ano 2028. A que se deve essa grande participação?
Fundamentalmente, a uma mudança total no produto que será
oferecido aos consumidores. Se pensarmos que tínhamos, em
nossa economia, uma participação de quase 80% no campo,
vamos ter, no futuro, 5%, 10% ou 20% no campo, e a dona de
casa, bem como a própria família, querem ter uma alimentação
completa em. pouco tempo. Estão trabalhando os dois, querem
Chegar em casa e preparar a comida rapidamente, e a
exigência, hoje, do consumidor, vai se alterando sempre
mais, havendo tendência a se preferir uma alimentação
pronta.
Isso faz com que a agroindústria norte-americana no ano de
1966 lançasse 7 mil produtos novos no mercado ao ano. Então,
uma batata inglesa suja, que ainda vai ter que ser lavada,
descascada, já entra no mercado sob a forma de 30 ou mais



525 f
produtos diferentes, acondicionados para diversas
finalidades.
Este fenômeno da agroindústria de criar novas alternativas
de produtos faz com que a agregação de valor dela seja
significativo e também que toda a estrutura do complexo
rural que trabalha para "agribusiness" se altere. Outros a
definem como complexo agroindustrial, outros como
agronegôcios. Normalmente eu a definia como complexo rural,
para não identificá-la necessariamente com a agroindústria,
embora ela seja o setor-chave, motriz de todo o complexo.
Num Estado ou num pais em que se desenvolve a agroindcrstria

de forma a atender efetivamente o desenvolvimento rural, as
agroindústrias, para que sejam efetivamente competitivas
como empresas, têm que envolver o complexo rural como um
todo. Nesse caso os investimentos vão ser altamente
produtivos; mas se deixarmos uma agroindústria mal
desenvolvida, seja em função do desenvolvimento, seja em
função de empresa, os investimentos que fizermos ao longo do
complexo não vão ter efeito, não vão se maximizar. Por isso,
não há política agrícola sem política agroindustrial e
política de insumos. Toda essa visão tem que ser alterada em
função de um passado. O conceito de 'agribusiness" foi
criado para repor o conceito primitivo de agricultura, ou
seja, aquilo que o agricultor de subsistência fazia antes de
plantar e colher e depois de plantar e colher. Só que hoje
temos uma economia em que todos os setores se especializam,
inclusive o produtor. Com isso, ele, em vez de plantar lOba,
planta bOba, com a mesma força de trabalho. Ou, se ele tem
produção de frangos, em vez de ter X produção, comprando
muitos insumos e agregando um percentual pequeno, ele tem
mais renda- Dessa forma é que se altera a economia, com a
divisão de trabalho internacional. Temos que entender isso
sempre mais, porque de fato estamos pensando numa política
de desenvolvimento rural
Quero também reforçar o aspecto da geração de renda e
emprego, Que Õ uma das razões para pensarmos na
agroindústria. Se observarmos a geração de renda e emprego,
todos os cálculos que podemos encontrar, em qualquer
análise, mostram que a agroindústria praticamente é o setor
mais barato em termos de resultados, ou seja, o mesmo
investimento gera muito mais renda e emprego do que qualquer
outro setor. Os Estados Unidos, por exemplo, manuseiam
certos dados, e a agroindústria sempre chega a 10, li, que é
o multiplicador da renda e do emprego. Isso significa que,
se uma agroindústria emprega mil pessoas, a economia
necessariamente emprega 11 mil pessoas para que essa
agroindústria possa funcionar de forma indireta. Por
exemplo, um setor leiteiro com mil pessoas empregadas exige,
para essa produção, transportadores, agrônomos,
veterinários, e todos esses empregos indiretos têm que
existir para que a agroindústria possa se desenvolver.
Então, a agroindústria tem um efeito multiplicador maior que
qualquer outro setor. No Brasil, olhando alguns dados a
partir da matriz de insumo-produto de 75, comparando com a
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indústria automobilística, por exemplo, que emprega muito
capital para qualquer produção, vemos que praticamente a
agroindústria, para qualquer investimento, tem sempre nove a
dez vezes o volume de vendas de qualquer outro setor.
Temos aqui alguns dados. Tomando, por exemplo, segundo a
matriz de insumo-produto 75, o setor de laticinios, vemos
que esse setor gerava 69 vezes mais empregos indiretos do
que empregos diretos. Era o setor que gerava mais empregos
indiretos. No setor de máquinas rodoviárias, o multiplicador
era 5; em fábrica de automóveis, 9; na indústria naval, 2.
Por que isso? Porque o emprego indireto e a renda indireta
da agroindústria se orienta principalmente sobre a própria
área de produção rural. Não podemos desenvolver solidamente
uma agroindústria se não desenvolvermos o produtor rural.
Acontece que esse produtor tem uma renda relativamente
pequena e os salários são relativamente modestos. Isso faz
com que haja muitos empregos indiretos para qualquer
investimento.
Fazendo apenas uma pequena projeção, tomando matrizes de
insumo-produto do Brasil de 70, se tivéssemos aumentado a
agroindústria em 20%, a economia brasileira nesse setor
teria crescido 7,19%, enquanto os outros setores estariam
bem abaixo desse valor. Por exemplo, o setor metalúrgico-
mecânico, se tivesse se expandido em 20%, teria aumentado o
crescimento interno em 5,63%. Isso quer dizer que temos uma
enorme potencialidade de geração de renda, inclusive com
essa estrutura montada e a custos bastante reduzidos
comparativamente com outros setores.
Um outro efeito importante é que, com a agroindústria,
estaríamos gerando crescentes excedentes de exportação em
relação ás importações. Embora tenhamos ainda uma certa
dependência indireta de importação de insumos, considerando
o total, se expandíssemos a nossa agroindústria em termos
empresariais, evidentemente, o efeito seria principalmente a
geração crescente de excedentes de exportação em relação às
importações, de forma direta ou indireta.
Infelizmente não temos o resumo da matriz de insumo-produto

de outros anos, nem a própria matriz de insumo-produto,
excetuando-se as de 1980 e 1975. Se tivéssemos expandido a
agroindústria em 20%, as exportações brasileiras cresceriam
14.4%. Isso na estrutura de 1970. As importações globais de
produto cresceriam apenas 4,5%. Tomando-se o setor
metalúrgico-mecânico, cresceriam as importações globais em
torno de 20.8%, e as exportações, em torno de 13.6%. Claro
que privilegiamos o setor metalúrgico-mecânico nos anos 70,
aceleramos toda essa produção e, estruturalmente, criamos a
nossa divida externa, principalmente devido a essa expansão.
Isso não significa que temos que desenvolver esses setores,
mas que temos grandes alternativas para dinamizar o emprego
e a renda, desenvolvendo o setor agroindustrial . Estamos
aqui analisando a variável macroeconõmica
O grande efeito indireto da agroindústria é a fixação do
homem no campo e o desenvolvimento das microrregiões, porque
ai é que se gera o grande efeito direto ou indireto. No
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Brasil, temos, de fato, um grande vazio econômico do qual o
mundo vai necessitar para o futuro. Quer dizer, com o
crescimento populacional, dentro de 30 anos vamos ter 10
bilhões de pessoas. As áreas para cultivo agrícola
praticamente estão na América Latina e no Sul da Africa, de
maneira que na área rural vai haver restrições para que, no
mesmo nível de custos, se aumente muito a produção. Claro
que os EUA e a Rússia podem aumentar a produção do milho,
mas a custos muito elevados. E nós podemos expandir quase
indefinidamente com os mesmos custos, podemos utilizar áreas
ainda não ocupadas com esses grãos.
Esse é um dado importante para considerarmos, porque, além

da lavoura para alimentação humana direta, há uma tendência,
evidentemente, de se usar a lavoura muito mais para a
produção de carne de forma intensiva. Com isso, temos
condições de fortificar a nossa indústria, a longo prazo,
para aproveitarmos as condições concretas em nível mundial
na área de necessidade alimentar.
Essas seriam algumas referências que gostaria de fazer, em
termos gerais, sobre a importância da agroindústria no
desenvolvimento, sem entrar mais em detalhes.
Creio que, no Brasil, temos agroindústrias competitivas -
apesar de todas as dificuldades de custos nos transportes,
nos portos e nas estradas -, que têm potencialidade para se
ampliarem. Também temos experiências boas em termos de
valorização da mão-de-obra, principalmente familiar, na
expansão de agroindústrias. isso é um aspecto importante
para o desenvolvimento. Toda a experiência da Sadia e de
outras empresas mostra que o pequeno produtor pode ficar no
campo. Além disso, estamos criando muito mais emprego com a
agroindústria do que estaríamos criando usando se usássemos
outra forma. Essa experiência está crescendo, e devemos
expandi-Ia como um apoio para o emprego rural.
Já temos, também, experiências de capitais nacionais,
embora se saiba que a Cargil e a Continental Cray, em
conjunto, têm 50% de todo o comércio mundial de grãos. As
quatro grandes, incluindo a Dryfus, a Bumgborn e a Ândress,
têm em torno de 90% do grão no mundo. Apesar dessa grande
concentração, temos um mercado interno importante, que nos
permite criar condições competitivas.
Temos experiências, com capital local e regional, de êxito
no setor agroindustrial, as quais podemos expandir para o
futuro.
Evidentemente, vê-se ai que a política agrícola não pode se
restringir apenas à produção. Temos que apoiar
agroindústrias que estão se afogando, porque o Pais deve se
esforçar para que as decisões sejam tomadas, em grande
parte, aqui dentro, mas sem fazer restrições ao capital
estrangeiro. Que entrem empresas com o seu "know- how", mas
a política agrícola exige, também, uma política
agroindustrial e, por vezes, uma política diferente da que
está ocorrendo até hoje. Não se encara o que existe hoje
como uma política agrícola necessária para o desenvolvimento
rural. Até a própria concepção de Ministério da Agricultura
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teria que mudar. Vimos, por exemplo, que a União Soviética,
num certo momento, extinguiu o Ministério da Agricultura,
criando o Ministério da Agroindústria. De fato, temos que
planejar as coisas integradamente.
Eu queria concluir dizendo que são importantes para nós as

experiências cooperativas de pequenos produtores, que se
organizaram e mantêm hoje grandes volumes de "coffodities,
para o mercado interno inclusive, e que, principalmente,
estão diversificando as alternativas de agroindústrias
locais, pequenas, que se tornam viáveis- A pequena estrutura
agroindustrial muitas vezes é o conveniente, mas ela se
inviabiliza se estiver isolada. Porém, com cooperativas que
se unem em nível de centrais, com grande organização, pode
haver um apoio permanente para viabilizar adequadamente, em
termos econômicos, muitas agroindústrias pequenas. O que é
necessário hoje no mercado é a grande empresa, que inclui
participação do governo. E grande empresa no aspecto de que
o complexo rural como um todo, o "agribusiness" como um
todo, tem que ser organizado e também um pouco visualizado
pelo governo, pela política- Dessa maneira, o Estado pode
participar efetivamente, e o setor privado pode ter uma
estrutura grande, unida, para, como grande empresa,
viabilizar os pequenos projetos. Cada um pode se
especializar numa linha, e se viabilizam os pequenos
projetos, com grande estrutura de apoio, em que se integram
sistema financeiro, produção, política agrícola, etc.
Essas seriam algumas referências complementares que eu

gostaria de dar, mas parece que estou no final do meu tempo.
Ainda tenho 14 minutos, mas renuncio a esse tempo, para dar
oportunidade, inclusive a quem me precedeu, de falar de
alguns aspectos que o Plenário está interessado em ouvir.
Estamos abertos a perguntas, complementando o que foi
exposto.

Designação do Coordenador dos Debates
o Sr. Presidente - A Presidência, neste momento, designa o
Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão de Agropecuária
e Política Rural da Assembléia Legislativa, Coordenador dos
trabalhos.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Paulo Piau) - Este Coordenador
informa ao Plenário que a partir deste momento poderão ser
formuladas perguntas aos expositores, por escrito ou
oralmente, utilizando-se um dos microfones que se encontram
no Plenário. Solicito que as questões sejam objetivas e
sucintas, dispensando-se as formalidades das saudações
pessoais. Cada inscrito disporá de até 3 minutos para sua
intervenção, devendo limitar-se a uma q uestão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente. Antes, porém, temos a
presença de quatro debatedores, que chamamos de
privilegiados. Gostaríamos de passar-lhes a palavra. São
eles: Dr. Gilman Viana Rodrigues, Dr. Francisco Américo
Matos de Paiva, Dr. José Nogueira e Dr. Marco Antônio
Torres.Gostariamos de começar pelo Dr. Gilman Vianna, que
disporá de 5 a 10 minutos para sua exposição.
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O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Caro Secretário Coordenador
da Mesa, demais companheiros, é uma satisfação muito grande
estar aqui, neste momento tão importante para o Pais. Após o
Plano Real, acordamos para a necessidade de mudanças,
mudanças que já estão demorando a acontecer, mesmo porque
esse conceito de "agribusiness' não é nada mais que a
integração da produção, da distribuição e do consumo de
produtos agropecuários. Então, qualquer um desses setores
que não estiver integrado aos outros logicamente prejudicará
todo o conjunto. Creio que um dos problemas mais sérios está
realmente na produção. Entre agroindústria e supermercados
parece que a coisa está se desenvolvendo de forma razoável e
adequada, mas da produção à agroindústria é necessário que
haja um melhor casamento, porque os preços realmente parecem
defasados. Como principal elo da cadeia - no meu
entendimento - acho que a produção precisa ser olhada pelas
autoridades com muito cuidado
Creio que um dos problemas mais sérios de todos nós, que
estamos junto ao consumidor final é fazer com que essa
situação não se sustente ao longo dos próximos anos. Isso
porque percebe-se perfeitamente que o produtor rural está
vindo para as grandes cidades, que estão com um grande
inchaço. Considero que o Brasil é um grande milagre. Não
vejo tantos produtores rurais produzindo o suficiente para
tanta fartura que temos. Considero isso um milagre. Por mais
que procuremos viajar, interiorizar, percebemos que há uma
certa distorção entre o que se produz e o que se consome.
Assim, acho que estamos contando um pouco com a sorte. E
preciso que haja mais estimulo, porque nenhuma atividade
econômica, seja na produção, na distribuição ou no varejo,
sobrevive e se sustenta ao longo do tempo sem retorno, sem
lucro. Percebe-se um sacrifício muito grande onde se produz.
Os financiamentos estão a preços incompatíveis com qualquer
atividade, mas na produção a situação é muito pior, porque o
acesso ao crédito é muito dificil e existe um número muito
grande de pequenos produtores que não estão estruturados ou
organizados para conseguirem um financiamento nas condições
que ele existe hoje em dia. Então, eu não entraria no mérito
do conceito de 'agribusiness', porque na realidade ouvimos
bastante sobre o assunto, e me concentraria em um dos elos
da cadeia, os supermercados que estão no contato direto com
o consumidor.
Creio eu que no momento o consumidor brasileiro está
passando por uma situação privilegiada. Há fartura de todos
os produtos principais. Percebe-se hoje que há mais de dois
anos, após o Plano Real, não existe variação de preços. Com
o feijão, por exemplo, percebemos que não houve o menor
problema. O grande mérito desse Plano foi exatamente
equilibrar a oferta de produtos. Uma situação
importantíssima é que hoje não há mais a estocagem. Isso
traz equilíbrio. Na situação anterior, com as grandes
variações e os estoques especulativos, às vezes o próprio
supermercado comprava um pouco mais, para que o produto
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fosse vendido com aumento na tabela. Então, havia estoques
especulativos, que acabavam concorrendo para que houvesse
variação anormal de preços. Para mim, um dos grandes méritos
do Plano Real foi exatamente conscientizar o consumidor, que
hoje já não leva mais para casa produtos de que não precisa.
O consumidor, ao ver oferta de óleo, comprava para um mês.
Como são milhares de consumidores, cada um fazendo isso,
precisava-se de um estoque, o que forçava uma demanda maior.
Isso ocorre na cadeia final com o consumidor, com os
supermercados e com o intermediário, que é exatamente o
atacado, Que vive entre o produtor, a agroindústria e os
supermercados. Então, creio que estamos num caminho bom. Sou
do time dos otimistas.
O Sr. José Nogueira - Creio que a situação não está tão

complicada, desde que haja consciência e vontade política de
resolver os problemas. Infelizmente, há um emperramento, em
nível político e de governo, que nos preocupa. Percebe-se
isso, por exemplo, quando empresários vão a Brasilia para
forçar a aprovação das reformas, que têm sido muito faladas,
muito decantadas, mas que não aconteceram ainda. Essa é a
preocupação. Creio que com.um pouco mais de coragem, com um
pouco mais de discernimento, com um pouco mais de pressão de
cada segmento da população, de cada empresário, de cada
cidadão, e com a tomada de consciência da importância de sua
posição e de que a responsabilidade não é só do Governo mas
de todos nós, teremos um futuro melhor. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Sr José Nogueira,
Passo a palavra ao Presidente da Federação das Associações
Comerciais de Minas Gerais - FEDERAMINAS -, Sr. Francisco
Américo Matos de Paiva.
O Sr. Francisco Américo Matos de raiva - Quero ser bem

objetivo e faço as seguintes indagações fundamentais: em
primeiro lugar, existe projeto de 'agribusiness, existe
projeto de agricultura em nosso Pais?
Em segundo lugar: como enfrentar a concorrência externa?
Terceira pergunta: e as patentes? Será que temos

consciência da necessidade dos registros?
Quarta pergunta: como buscar recursos para a atual safra?
Seria possível obtermos recursos externos? Quais as
vantagens e desvantagens?
Pediria que o Presidente da ASIA, Edmundo Pontes, falasse
sobre esses pontos. Peço também licença para me retirar
depois da sua resposta, porque às 17 horas tenho uma
entrevista com o Secretário da Fazenda e preciso me
ausentar. Agradeço muito a oportunidade que tive.
O Sr. Coordenador - Muito obrigado, Sr. Francisco Américo.

Com a palavra, o Sr. Edmundo Pontes.
O Sr. Edmundo Pontes - Se me permite, prezado Sr.
Francisco, evidentemente há projetos de "agribusiness", e
tenho certeza de que estão em evolução nas empresas, O
Reginaldo Braga já mencionou que existem empresas nacionais
que hoje viraram transnacionais. Vou citar algumas, como a
Sadia, a Perdigão, a Frangosul, a Citrosuco, a Cutrale e
Outras. 0 problema é que, para que haja um avanço, um
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aumento dessas estruturas agroindustriais é necessário que
haja investimentos. Não se chegou a uma situação de
integração horizontal e vertical, como a Sadia, e a
Citrosuco e outros grandes complexos agroindustriais, sem
investimentos pesados, que foram feitos ao longo dos anos de
inflação, durante os quais tudo foi possível, até o
financiamento com custos relativamente compensados com
resultados fantásticos. Hoje estamos vivendo um outro mundo.
Para se fazer esse tipo de investimento, temos necessidade
de recorrer a um mercado que tenha esse capital. O acesso ao
capital hoje no Pais é impraticável. Esse capital está ao
alcance das empresas sólidas, das empresas instaladas, das
empresas com projeto de bastante apresentação. E uma questão
de identificar o produto e sair atrás dele. Capacidade e
condições empreendedoras, temos à vontade.
Não temos concorrência externa. O que temos é uma
complementação externa. Quando digo concorrência, quero
entender que se trata de produtos importados, não é isso?
Não temos. Hoje em dia, os produtos importados atingem um
pouco de perfumaria, 2 ou 3% do total, o que não é nada. Se
alguém quiser comer macarrão italiano ou chocolate
americano, ao invés de comer chocolate brasileiro, estará
comendo chocolate produzido com nosso cacau, importado por
eles. Está tudo bem. E um direito e um privilégio de um pais
liberado. No nosso contexto, em quantitativo, absolutamente
não nos preocupa. E a posição da indústria, do
"agribusiness" sempre foi a de deixar vir, apesar de algumas
resistências no Sul, como na produção de maçã e pêssego,
topicamente localizadas. Vai chegar o momento em que eles
não vão ter produção para nos agüentar. Exemplo disso é que
quando os supermercados tentaram trazer competição para cá,
encontraram barreiras, porque não há fornecedor. Não há no
mundo ninguém que queira investir para atender a necessidade
momentânea de um pais que quer importar naquele exato
momento. A pergunta dele é a seguinte: vou investir, pois
esse pais é um tremendo comprador. Mas se amanhã a indústria
dele reage, ele vai comprar no mercado local, não vai
importar. E o que eu faço com esse investimento, se não
tenho outro mercado para substitui-]o? Com isso, não temos
nenhuma preocupação.
Com relação às patentes, obviamente elas vão fazer um
grande bem, porque existe muita pirataria aqui. Vamos ter
que admitir nossas falhas, e essa é uma delas. O Japão
cresceu com uma máquina fotográfica, copiando as coisas de
todo o mundo, nos anos 60, após a guerra. Foi assim que eles
reagiram, só que melhorando tremendamente o produto. Hoje
eles passaram à frente e estão gerando tecnologia própria.
Estamos fazendo mera invenção, nem nos damos ao trabalho de
usar máquina fotográfica. Simplesmente copiamos o produto.
Vou dar um exemplo que vivi na carne. Lancei dois produtos
outro dia e uma multinacional, empresa muito maior, lançou
um produto parecido, sem a menor preocupação. O produto é
igual. Faltava só colocar o nome. Até a cor da caixa era a
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mesma. As patentes serão ótimas porque vão colocar um pouco
de ordem nesse mercado, Que está um pouco aviltado.
A quarta pergunta é: como buscar recursos externos na

ausência de recursos internos? E uma atuação que gostaria de
propor. Não sei se posso usar mais dois minutos.
O Sr. Francisco Américo Matos de Paiva - iria colocar em
minha exposição, mas não deu tempo. O setor agroindustrial
brasileiro achou, por conveniência, em determinado momento,
que não temos condições, apenas com o capital nacional, de
fazer a grande virada. Assim, achamos que tínhamos de criar
as condições para capitalizar o agricultor brasileiro sem os
custos dos juros bancários do sistema convencional. ta-se ao
Banco do Brasil e pedia-se dinheiro emprestado ao gerente,
até a próxima safra. Você finge que paga; ele finge que dá;
você finge que acerta uma taxa; e, no final, fica aquela
situação antiga que conhecemos.
Há um sistema moderno, que é a Bolsa de Mercadorias, mas
Parece que teimosamente não opera neste Pais. Trata-se de um
instrumento moderno. Todos os senhores conhecem a Bolsa de
Chicago. Lamentavelmente, somos vitimas, inclusive com perda
de dinheiro na comercialização de nossas safras. Quando
oferecemos os nossos produtos, as "commodities", no mercado
internacional, estamos na contramão, porque os produtos dos
outros países estão com preço lá em cima Não temos a nossa
planilha própria, a expressão própria de preços, e somos
obrigados a vender pelo preço de Chicago. Temos o produto na
época em que eles começam a ter a safra e ai os preços dos
produtos abaixam. Somos vítimas dessa situação. Não sei se
os números são verdadeiros. Vi ontem e não quero transmitir.
Alguém que entende disse que há um prejuízo de
USS500.000.000,00 a IJS$700.000.000,00 na comercialização de
nossa safra, por causa dessa diferença de conceituação.
A bolsa é um instrumento para venda de mercadorias futuras.
Lamentavelmente, a BMF que temos hoje é a terceira bolsa do
Pais em São Paulo. Ela opera apenas no mercado financeiro,
pouca coisa fazendo no físico. A bolsa é um instrumento pelo
qual o agricultor receberia dinheiro. Seis entidades de
classe se juntaram e formaram uma clínica, uma casa de
registro para capitalizar esse dinheiro dos investidores,
não só locais mas também de compradores. São elas a
Associação ASIA, que represento, a Indústria Brasileira de
Óleos, a Sociedade Rural Brasileira, a Associação Brasileira
do Agribusiness - ABAG -, cujo Presidente foi o falecido Ney
Bittencourt, fundador dessa entidade, a Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCa -, a Associação Brasileira de
Indústria de Café e a Associação Brasileira de Indústrias
Moageiras de Milho. Constituímos uma empresa chamada
Companhia Nacional de Registros - CNR -, que tem por
finalidade registrar e compensar contratos, administrar
garantias e liquidar contratos mercantis realizados em
bolsas de mercadorias. Se tiver condições, pedirei ao nosso
Secretário de Agricultura que acione a Bolsa de Mercadorias
de Minas a fim de que começe a operar como instrumento para
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que se faça chegar o dinheiro aos agricultores, o que é a
melhor maneira, a mais rápida e a mais prática e barata.
Na esfera internacional, a questão é trazer dinheiro de
fora Por exemplo, ofereço "x' toneladas de soja, tantas
safras ou tantos buchos. Coloca-se isso no papel e, com toda
a certeza, os "trainings" ou compradores externos virão para
comprar esse papel- Por quê? Porque eles não têm que
carregar o estoque, precisam de liquidar. Têm a garantia de
um sistema sério, o sistema de bolsa, e eles receberão.
Preciso de milho em determinado momento, vou lá e compro o
papel para entrega de milho. Deve se ter a garantida de que
ele será entregue. Ele vem e compra. Tivemos contatos com
algumas bolsas internacionais, que têm o máximo interesse,
inclusive elas podem facilitar os negócios para os
"trailings". Essa seria uma das respostas. Deve haver
outras. Estamos procurando. Peço licença para me retirar.
O Sr. Coordenador - Sr. Francisco Américo, mais um minuto,
porque o Padre Roque gostaria de complementar.
O Padre Roque Lauscflner - Deve ser do conhecimento da

maioria que de fato a Associação Brasileira de Agribusiness
encaminhou uma proposta, como todo o brasileiro. ao
Presidente Fernando Henrique, antes de ele ser eleito. Esse
trabalho foi publicado pela Associação Brasileira de
Àgr i bus i ness.
O Sr. Coordenador - Sr. Francisco Américo, obrigado pela
presença e sinta-se á vontade para cumprir o compromisso.
Passo a palavra ao Sr. Cilnian Viana Rodrigues, presidente da
FAEMG e do SEBRAE-MG.
o Sr. Gilman Viana Rodrigues - Muito obrigado, Deputado
Paulo Piau. Caro Deputado Ermano Batista, que está
presidindo os trabalhos, senhores expositores, Edmond Klotz
e Padre Roque Lauschner, caro Sr. Francisco Américo, Sr.
José Nogueira, Srs. Deputados, senhoras e senhores, nossos
cumprimentos. Sempre que a agricultura é chamada para
conversar sobre desenvolvimento, chega e encontra um
ambiente em que ela ê supridora. Agora, ouço o Dr. Edmond
Klotz e o Padre Roque Lauschner dizerem que existem sinais
de cadeia na integração. Não vou entrar no mérito e na
estrutura técnica e política da cadeia, pois se foram
chamados o comércio, a agricultura e o varejo, cada um deve
falar apenas de sua parte. Também eu não teria a ousadia de
falar em agroindústria e complexo agroindustrial, depois dos
dois ilustres expositores.
Á história começa com quem vai plantar e o que deve ser
plantado para suprir a parte industrial do complexo
agroindustrial. O produtor é um profissional, como outro
profissional de qualquer área, que planta como investimento,
e a sua atividade deve ter lucro. Ele precisa ter renda para
pagar os custos e viabilizar excedentes para gastos pessoais
ou reinvestimento. A história da política agrícola de um
pais, que saudavelmente deverá passar a ser denominada
política agroindustrial, é semelhante a uma regra econômica
em que a letra da lei é o monitoramento, e a regulamentação,
as regras a serem cumpridas. Quando o Dr. Edmond Klotz
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colocou na transparência que os países desenvolvidos têm
política agrícola lastreada em lei, não falou como o Brasil
vive. Gostaria de, se me permitissem, dar uma ajuda. A
preferência do Brasil é por não cumprir a lei, porque lei
agrícola também temos. No ano passado, aconteceu isso.
Estava escrito que os preços dos produtos do Programa de
Garantia do Preço Mínimo seriam corrigidos pelo mesmo
indexador dos preços dos contratos de crédito. Simplesmente
disseram que isso não existe e que só iam olhar para esse
lado. Então, entra a história de que esse projeto da
Assembléia nos traz um sinal muito positivo, quando' esta
Casa convida para o debate pessoas da área empresarial. Na
conversa do político, na conversa do parlamento, divisamos
um conteúdo empresarial onde a energia é sustentada pela
renda. Certamente, se formos competentes, teremos uma
consciência global das decisões políticas. O Brasil padece
seriamente de um conteúdo pragmático no relacionamento entre
economia e política. A Assembléia, ao nos trazer aqui para
debater com os parlamentares e deles ouvir que há sintonia
entre política e economia, gera a esperança de que o nosso
projeto agroalimentar possa se tornar uma realidade. Mas há
coisas a comentar. Essa história não surgiu porque nós fomos
competentes. E muito claro que as exigências do consumidor
estão a provocar mudanças no procedimento do industrial.
Quando o Sr. José Nogueira falou, notamos que ele percebe,
na gôndola do supermercado, a reação do consumidor, que
deixa de comprar determinado produto, que acaba por perecer,
esgotando outro produto, melhor qualificado, que tem uma boa
apresentação. Ele não gerencia mais a compra, quem gerencia
a compra é o consumidor. O consumidor se orienta por dois
fatores estratégicos, que fazem parte do seu direito:
qualidade e preço. Nessa hora, o supermercado dirige-se ao
atacadista agroindustrial, informando o tipo de produto que
o consumidor quer. E, para oferecer a qualidade que o
consumidor está exigindo, a indústria faz sua conta
financeira, verificando que precisa investir mais na
apresentação do produto, precisa investir mais na qualidade
permanente do produto e vendê-lo pelo mesmo preço, igual ao
praticado pelo seu concorrente.
A repercussão do custo se faz sentir no outro elo da

cadeia, que é a produção. Nessa hora, a produção se dispõe a
fazer parte da cadeia. Nesse momento fazemos uma pergunta:
essa é urna cadeia forte, que me dá conforto e segurança, ou
trata-se de uma cadeia fraca na qual apenas o mais
competente se aproveita de seus resultados? E como eu,
produtor, sou incompetente, passo uma imagem de que sou
parte da produção, parte da sociedade. Nós, produtores,
somos sempre identificados como o elo chorão da cadeia. E
será que sabemos chorar com competência? Pelo menos, chorar?
Parece que não, porque com o choro não alcançamos
resultados. O que existe é um exercício, não por culpa da
agroindústria, uma questão de postura comunitária do
segmento agroindustrial, no que se refere ao relacionamento
ético entre os sistemas da cadeia. Isso pode ser resumido na
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seguinte informação: o produtor prefere vender seu pior
produto, pelo melhor preço, e o industrial prefere comprar o
melhor produto, pelo pior preço. Eles estão em busca de
resultados, e o consumidor, em busca de defesa. Essa regra é
perniciosa, porque nos falta educação empresarial e
organização política do segmento agroindustrial . Precisamos
ser mais sinérgicos para discutirmos os problemas que nos
são comuns. 98% dos problemas do complexo agroindustrial são
convergentes para os setores de produção, indústria e
comércio. Certamente apenas 2% ou 3% são divergentes. E por
que não sentarmos juntos para tratar inicialmente dos
problemas convergentes? A dificuldade está nessa história de
quem é obrigado a cumprir a lei. Quando se fala, com muita
festividade, nessa figura de âncora verde, é bom lembrar que
nós não fomos convidados para ser âncora verde do Plano
Real
O projeto de estabilização do Plano Real não tinha essa
condicionante. Foi a ótica de que o Brasil é um Pais de
consumidores que levou o Governo a desrespeitar a lei, para
preservar a estabilidade dos preços. E que Brasil de
consumidores é esse? E vai ser abastecido por quem? Haverá
de ser abastecido por produtores, haverá de ser abastecido
por industriais, haverá de ser parte de uma comunidade que
resolveu estabelecer a exploração da sinergia entre as
pessoas? E preciso haver, também, entre nós, uma organização
política dos setores agroalimentar e agroindustrial. E
fantástica e impressionante a qualidade em que o brasileiro
tem de viver mergulhado. Só falta instituir esse titulo nas
Olimpíadas de Atlanta.
Os nossos custos - os quais estão sendo pressionados, para
fazer parte da cadeia, para que o produto chegue na gôndola
do supermercado competindo com os outros - são os chamados
custos competitivos ou custos internacionais. Teoricamente
Isso se olharmos que a estrutura do custo dos produtos
deveria ser semelhante, numa amostragem, à dos produtos com
preços internacionais. Vejam, como fiz de propósito, chamei
os nossos custos de iguais. Que milagre é esse que o Brasil
consegue, pagando juros de investimento de 4% ao mês,
competir com os custos internacionais de 6% ao ano? Com
tributações de 25% a 32%, competindo com países que operam
com 0% e 17%, nos produtos mais caros? Realmente isso é
fantástico. E não temos medo da competição internacional.
Temos medo é do descumprimento das regras que nós mesmos
aprovamos. O Brasil está se colocando apenas no ponto de
vista do consumidor, e não é errado, em regra, na política
macroeconômica de um pais, preservar o conforto do
consumidor. Aliás, não há nenhum gestor de política macro
que não tenha cuidado com o consumidor, para que ele
sobreviva. isso é natural, mas, para que ele sobreviva, é
preciso que gerencie a fonte abastecedora. E o Brasil, que
regras tem para isso? E um exímio importador de subsídios
dos outros países e um campeão em impostos de exportação. Ou
seja, é preciso reduzir a carga tributária para gerarmos
renda com os excedentes exportáveis, para que, além de
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suprir a demanda por produtos internacionais, amplie-se o
mercado para produtos nacionais, dando ao consumidor o
direito de escolher. Quando eu quiser comer um macarrão
italiano, quero que seja fácil encontrar esse macarrão.
Quando quiser uma cerveja alemã, também quero que seja fácil
encontrá-la. Mas é preciso que, ao pagar essa cerveja alemã,
eu tenha capacidade de vender a minha soja, o meu tomate e o
meu extrato de tomate a preço competitivo, para gerar a
minha renda, confortavelmente-
0 Brasil não se manterá, permanentemente, se a política for

voltada apenas para os consumidores. E ai entra a história
que o Padre Roque contou, com toda a clareza: o problema da
existência de empregadores. E o discurso que precisa ser
completado. O discurso que o nosso Executivo faz é aquele de
que é preciso ter uma política de empregos. Mas, como
viabilizar empregos, se não houver empregadores? Essa conta
não fecha. Se viabilizarmos os empregadores, com um projeto
em que seja permitido ter renda, esta renda permitirá a
criação de empregos. Não gosto da palavra emprego, que é uma
cultura nossa, do passado, quando era o poder público que
dava ocupação e essa ocupação chamava-se emprego. Na
iniciativa privada, chama-se posto de trabalho. Devemos
viabilizar o trabalho ao invés de viabilizar o emprego.
Então, nessa hora, em que temos a discussão, porque a
globalização nos obriga a examinar esses fatores de
produção, ternos que exercitar a cultura política da
organização setorial. Não sobreviveremos, e a globalização
vai ser protegida, como bem disse o Prof. Edmundo Klotz. Mas
ocorre uma coisa curiosa: temos 160 milhões de consumidores
potenciais, dos quais, certamente, cerca de 40 ou 50 milhões
ainda não são consumidores. Se eles comparecerem na gôndola
do supermercado, quem estará pronto para abastecê-los? Ai
entra o que está acontecendo com a Argentina. No final do
ano passado, as manchetes das revistas agrícolas da
Argentina diziam assim: "Brasil, o eldorado dos argentinos.
Vamos produzir."
O descuido com a segurança alimentar ê outro problema. Não

porque a economia seja aberta, não porque seja globalizado o
relacionamento mundial dos mercados. Não é por existirem
mercados integrados, que podemos descuidar daquilo que é
importante para o fluxo regular do abastecimento. Ai sim,
devemos ter cuidado com o consumidor. O frango vai subir de
preço, o sumo vai subir de preço, mas não é porque o
agricultor quis, não é porque a indústria quis. E porque, o
Milho, um produto produzido aqui, não recebeu tratamento
sério do Governo. A situação do trigo é idêntica. Há cerca
de 5 anos produzimos cerca de 6 milhões de toneladas de
trigo, enquanto o Brasil consome 7 milhões. No ano passado,
produzimos 1.500.000t, porque a política de garantia de
preços mínimos não foi cumprida pelo Governo. Então, não é
por falta de lei, é por falta de um artigo em determinada
lei, que diga que todos são obrigados a cumprir a lei.
Hoje, o que está acontecendo? No Brasil, esse discurso

ainda existe: se faltar produtos, importamos. E se esquecem
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de que a lei de mercado, a lei de oferta e procura existe
também nos outros países. Nenhum produtor que forneça
alimentos ao Brasil vai ficar insensível à demanda de um
pais de 160 milhões de pessoas. Os preços sobem
invariavelmente. E, nessa hora, em que a estratégia da
segurança alimentar é essencial para a paz social, é preciso
preservar a nossa área produtiva, fornecendo o básico para o
fluxo do abastecimento. Isso é muito importante. Quando o
supermercado tenta comprar o produto no exterior, essa é a
regra do mercado. Não é preciso que o supermercado tenha
pena de nós, não é preciso que a indústria tenha pena de
nós. Nós, os produtores, é que precisamos ter competência
para defender os nossos interesses- E não defender brigando,
mas defender argumentando, assentando junto com os outros
elos da cadeia, para formar uma consciência de comportamento
integrado. Elo isolado e forte não tem vida permanente, mas
a cadeia forte, mesmo com elos flutuantes, tem o espaço
necessário para sua sobrevivência. Quando o supermercado
desistiu de comprar o produto no mercado externo, também não
foi porque não gostou do produto. Foi porque não gostou do
resultado. E preciso que a agricultura também tenha o
direito de não gostar do resultado da MARCO. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - Também para fazer uso da palavra, o Sr.
Coordenador da Câmara da Indústria de Alimentos, Marco
Antônio Torres, da FIEMG. Peço que ocupe a mesa no lugar do
Sr. Francisco Américo. Disporá, também, de 5 minutos, com
limite de até 10 minutos.
O Sr. Marco Antônio Torres - Boa tarde. Nós representamos o
setor de indústrias de Minas Gerais, a Federação das
Indústrias, que em dezembro último criou a sua Câmara da
Indústria de Alimentos, um órgão virtual dentro do sistema,
procurando, numa visão macro, auscultar toda a cadeia da
indústria de alimentos e a agroindústria. A cadeia da
indústria de alimentos é muito grande. Em Minas Gerais são
mais de 10 mil empresas, e a Câmara procurou conhecer os 25
sindicatos e as 30 maiores empresas. Eu não gostaria de
discorrer longamente. Gostaria de ser pragmático, até porque
os palestrantes já esgotaram amplamente todas as informações
concernentes ao debate.
A preocupação e a contribuição que, entendo, a indústria de

Minas Gerais deve trazer para a mesa, é a que vivenciamos na
Câmara, desde dezembro. Vocês hão de convir que é uma
experiência recente, mas temos um contato direto com esse
universo de 10 mil empresas. Quando assumimos, fizemos uma
pesquisa, procurando ouvir os sindicatos representativos de
todas as empresas e as 25 maiores empresas do Estado, do
setor açucareiro, de laticínios, de massas e biscoitos, de
bebidas, etc. Todas elas nos responderam por escrito, por
intermédio de seus Presidentes, expondo suas preocupações.
Acho que foi uma experiência altamente benéfica para que
pudéssemos trabalhar com o objetivo de trazer resultados
positivos para o setor industrial. Através desse
questionário, concluímos que a grande postulação da
indústria de alimentos é, realmente, uma grande reforma



538

tributária. É um clamor uníssono. Todos os setores, através
de seus Presidentes, entendem, sabem e têm consciência de
que a carga tributária sobre alimentos neste Pais é muito
grande. Segundo estudos da ÂBIA - e o Or. Edmond está aqui
para confirmar -, pagamos em torno de 33% de imposto sobre
tudo o que ingerimos. Em nível mundial, é a carga tributária
mais elevada.
Assim, quando um empresário reclama ou faz postulações a
autoridades ou ao Governo, ele, na verdade, não está
querendo privilégios. Ele está querendo se situar numa
posição de igualdade para competir, em seu Pais; com
produtos que vêm de fora, ou ter preços competitivos fora do
País. Esse é um tema altamente divulgado, mas não notamos
muita sensibilidade para o problema. A Câmara fez um
trabalho que depois passaremos ao Deputado Paulo Piau. E uma
contribuição advinda de todas essas informações que
obtivemos.
A segunda grande avaliação que fizemos do setor refere-se
aos chamados incentivos fiscais. A indústria não quer
incentivo para ganhar mais dinheiro ou para que seus
empresários vivam melhor, possam ter carro de luxo ou casa
na Europa. Ela quer incentivos para ter capital para
investir e para competir no processo de globalização. O
Secretário Márcio Vaia está aqui, e temos conhecimento de
que está em tramitação um projeto de incentivos fiscais,
inclusive com contemplações em parâmetros diferentes,
favorécendo - não sei se a palavra é agressiva -
generosamente os macroempreendimentos. Ainda não temos
conhecimento do projeto, mas gostaríamos de sensibilizar o
Secretário para que solicitasse aos Secretários de Indústria
e Comércio e da Fazenda que fosse ouvido mais de perto o
setor industrial. Temos subsídios para isso, para que os
investimentos em crescimento e em implantação de empresas,
principalmente, sejam contemplados. Só se criam riquezas com
o desenvolvimento. Nós temos que fazer alguma coisa para
isso, sem nos preocuparmos com guerra fiscal e evitando
síndromes com esses assuntos que correm por ai e que, de
certa forma, muitas vezes impedem o empresário de conversar
com a autoridade.
Temos também, Secretário, dados apurados e nominados de
toda a cadeia do setor de alimentos do Estado, se o senhor
quiser, porque ninguém faz segredo disso. Temos em mãos um
grande documento chamado "A Oferta e Demanda por Alimentos e
seus Aspectos Tributários". Ele foi gerado pelo pessoal
técnico da Federação das Indústrias. Muitos dos dados que se
encontram aqui foram obtidos, em estudos de longo tempo.
pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentação. Já
existem técnicos da maior competência examinando o assunto.
Se nossa voz tivesse ressonância, não gostaria que este
fosse apenas um documento a mais, nem que fosse relegado às
gavetas ou avaliado como cópia de outros. Ontem foi entregue
ao Presidente da República um documento dos industriais.
Espero que ele também faça sua avaliação com a devida
praticidade. Quero crer que 2.500 industriais não devem ter
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S.O.S. do setor produtivo, e acho que isso deve ser levado
em conta.
Sem querer me estender mais, olhando o documento que temos
aqui, verificamos que a ASIA conclui que, se a carga
tributária sobre os alimentos fosse reduzida de 32% para 7%,
a média internacional, o resultado seria um acréscimo de
uS$2.200.000.000,00 no faturamento da indústria de
alimentos, 37 mil novos empregos diretos no setor, aumento
de US$1.000.000000,00 no faturamento da agricultura e 588
mil novos empregos na agricultura. São dados que não -foram
concebidos por avaliação de literaturas, foram dados
pragmáticos.
Gostaria de solicitar licença para, posteriormente,
encaminhar esse documento ã Secretaria, na pessoa do Or.
Márcio, e ao Deputado Paulo Piau, para que dele se fizesse
bom proveito, em prol do desenvolvimento das empresas de
alimentos do Estado. Muito obrigado -
0 Sr. Coordenador - Gostaria de passar à etapa dos
questionamentos. Pediriamos que as perguntas fossem
respondidas com bastante objetividade, pois são muitas.
A primeira pergunta é do Presidente da CREDIMINAS, Eli
Oliveira Penido: "Qual a importância que os senhores
expositores reconhecem no cooperativismo de crédito para o
desenvolvimento do nosso 'agribusiness", já que ele, para
nosso pesar, não foi citado?'. Com a palavra, o Sr. Edmond
Klotz.
O Sr. Edmond Klotz - Passo a palavra ao Padre Roque, já que

o tema cooperativismo é mais da sua área.
O Padre Roque Lauschner - O importante na área do
cooperativismo rural é que o produtor, quando tem recurso
sobrando, vai entregá-lo ao sistema financeiro; ao buscar
seus recursos, paga juros muito elevados, que quase
inviabilizam a sua produção. O produtor conta, também, com
linhas de crédito que o sistema global oferece.
No caso do cooperativismo de crédito, são os produtores que

decidem. Por isso, orientam as linhas de crédito em função
das necessidades reais dos produtores e, principalmente,
garantem que a pouca poupança que sempre existe em nivel
local possa ser valorizada ao máximo para investimentos
produtivos e que as sobras em nivel local possam ser
transferidas para outros produtores, na mesma rede de
cooperativas. Creio que isso foi o que motivou à criação do
SICREDI no Rio Grande do Sul. Neste momento, já estamos com
10 centrais e umas 800 cooperativas de crédito rural no
Brasil
O Sr. Edmond Klotz - Eu só acrescentaria que existe um
conceito de crédito que é baseado num velho sistema de
agregado. O cooperado vai à cooperativa buscar aqueles
insumos de que precisa - nesse caso não se fala em dinheiro
e sim nos materiais de que vai necessitar para completar seu
trabalho. Essas cooperativas, na minha concepção, têm muito
mais condições de progredir do que cooperativas financeiras,
porque são muito mais rápidas do que um complexo sistema
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financeiro, que é regido pelo Banco Central por uma série de
regras. Acaba acontecendo o que houve com todos os Bancos
que decidiram agir como Bancos. Tenho um pouco de medo em
relação a essas cooperativas. Faço votos de que prosperem as
que existem atualmente. Sendo um setor bancário extremamente
sofisticado, tenho um pouco de receio. Prefiro pensar em
termos de cooperativas de produtos. Ela devolve e paga em
mercadoria aquilo que retira em produtos e, eventualmente,
em serviços ao longo do tempo-
0 Sr. Coordenador - Gostaria de solicitar ao Or. Sebastião
Gonçalves de Oliveira que fizesse a sua pergunta. Em
seguida, farei duas perguntas ao Or. Edmond Klotz, que tem
viagem marcada. Mas continuaremos com a Mesa formada.
O Sr. Sebastião Gonçalves de Oliveira - A pergunta é para o
Padre Roque: "No nosso Pais, a demanda dos sem-terra por
espaço produtivo está generalizada, e percebe-se a decisão
política do Governo de atendê-los. O que o senhor recomenda
aos nossos legisladores e governantes como diretrizes
políticas para assentamento desses sem-terra, para que eles
não venham, no futuro, somar-se aos pequenos produtores,
ficando fora do complexo "agribusiness"?"
O Sr. Coordenador - Gostaria de complementar com a pergunta

do Edimar Gadelha, na mesma direção: "Qual a importância da
reforma agrária, hoje, para o desenvolvimento do
agribusiness?". Antes, porém, gostaria, por problema de
horário, de passar as duas perguntas ao Or. Edmond Klotz,
para que pudesse ficar liberado.
A primeira pergunta é de Maria Margarida Castro, da
Secretaria Municipal de Agricultura de Uberaba: "Pode-se
evitar a tendência de internacionalização das indústrias de
alimentação, como condição de sobrevivência? Que
alternativas podemos considerar,- garantindo a produtividade,
a qualidade, a eficácia- e a escala?". Também a pergunta de
Jason de Oliveira Duarte, da EMBRAPA, do Centro Nacional de
Pesquisa: "Fala-se em uma participação de 40% do agronegócio
no PIB brasileiro, mas esse valor é uma estimativa. Existe
algum levantamento mais recente desses dados: participação
no PIB, do agronegácio e participação dos setores de
insumos, alimentos, fibras, no PIB do agronegõcior
Posteriormente, pediríamos ao Padre Roque que respondesse à

pergunta do Sebastião.
O Sr. Edmona Klotz - Obrigado, Deputado. A
internacionalização de empresas existe. E uma questão de
mercado. Existem em bens em oferta, existem capitais
disponíveis a custo barato. Faz-se a aquisição Uma das
maneiras de evitar seria parar com essa prática maluca de
juros que não condizem com a realidade.
Só vou dar um exemplo. Quando falamos em comparativo a
aumento de produção, no Piano Real tivemos um aumento de
1,3%, somente na média dos produtos industrializados, nos
nossos preços de venda. Isso aconteceu em menos de 24 meses
e foi o mesmo que a nossa inflação dos últimos tempos. Como
dá para pagar juros de 4 a 5% para investir e preservar
nossas empresas? Não há a menor condição.



541 f
Em segundo lugar, a seletividade que os Bancos estão
praticando, com medo de inadimplência, é tão grande que a
pessoa tem que ter três para ganhar um. Então, ele limita a
concessão de financiamentos, para evitar a
internacionalização daqueles que não precisam do dinheiro,
ou daqueles que já o têm ou já têm a internacionalização.
Isso já é fato consumado.
Em terceiro lugar; é a própria situação de alt issima

competitividade. Temos grandes possibilidades, porque temos
empresas trabalhando com ótimos níveis de qualidade e
produtividade. Se não fosse assim, já estariam todas mortas
na questão de produtividade, por concorrência, por absoluta
falta de custo, porque aumentamos apenas pouco mais de 1%.
Só assim se explica o não-aumento de produtos. Houve,
naturalmente, alguns aumentos, mas não de produtividade.
Esses produtos receberam aumento de outras origens, como,
por exemplo, o aumento do trigo. Nesse caso, foi preciso
aumentar o produto de acordo com o aumento da matéria-prima.
Mas não é coisa interna da indústria, e sim coisa externa da
economia global
Sobre a questão da qualidade, hoje temos um código de
defesa do consumidor tão exigente que supera, muitas vezes,
o "Cõdex Alimentarium", que é o código pelo qual o mundo
decide as questões de nível de qualidade dos produtos. Isso
fez com que a nossa qualidade atingisse grandes níveis. Há
momentos em que temos problemas, mas as falhas existem em
todos os setores.
Sobre a questão dos 40% de atualização da participação do
"agribusiness", os dados mais recentes que temos é que o P18
da nossa indústria é de 9,12%. A média histórica é de 10%, e
o setor da agricultura, que vem antes do "agribusiness",
fora a indústria, é de aproximadamente 14 a 15%, no seu
complexo. O número do P18, hoje, do complexo agroindustrial,
deve ser de 25 a 26%, sem considerar a cadeia de varejo, que
é um outro repique, de outra quantidade. O que aumentou
significativamente o P18 no Brasil foram os serviços. Isso
fez com que a nossa participação, que era de 40%,
diminuísse.
Agradeço a todos, deixando o meu cordial abraço ao
Presidente desta Casa. Muito obrigado, e peço escusas por me
ausentar, porque tenho que tomar o avião para São Paulo.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Padre Roque, para que

ele possa responder à pergunta.
O Pe. Roque Lauscflner - O assunto é muito polêmico, por
isso vamos ver por onde começar; pela questão da reforma
agrária e pelos projetos de colonização e assentamento.
Começaria pelos projetos de antes da reforma agrária, pelos
projetos de colonização.
As colonizações, vimos, necessitam de grande estrutura e
projetos. Por isso, optamos por grandes empresas realizarem
esses projetos. Provavelmente, seria mais racional colocar,
de fato, propriedades familiares com adequadas estruturas
agroindustriais acompanhando-as. Teríamos, então, hoje, toda
uma produção consolidada e projetos de colonização feitos
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com 200 famílias, evidentemente, que não se podem viabilizar
e que não estão dentro da visão que se tem de complexo
plural ou 'agribusiness Temos de criar uma estrutura
adequada de 'agribusiness", diversificada, o que significa
colocar 15 mil famílias numa região adequada com todo um
planejamento global.
Quanto aos projetos de reforma agrária, que significariam
distribuir terras onde estão os produtores, o importante é
também não levá-los a uma ilusão, porque os que hoje estão
perdendo as terras são mais do que os que estão assentados.
Por que isso? Então, uma primeira política importante seria
fixar essas pessoas que hoje estão, de fato, perdendo as
condições de produção. O assentamento, simplesmente o dar
terras, também não é solução.Pode o agricultor pensar que
com a terra o seu problema está resolvido.
A terra, praticamente, vale 20% - dentro de alguns cálculos
- do valor que devia ser investido pelo pequeno agricultor.
Se examinarmos qualquer estrutura de Ragribusinessfl
globalizada e olharmos os investimentos do produtor rural,
veremos, por exemplo, que, numa economia desenvolvida como a
norte-americana, já em 1965 o produtor tinha 68% dos
investimentos do complexo rural; tinha 68% dos investimentos
em termos de terra, máquinas etc. E tinha 11% do valor ou
renda gerada do complexo. E se esse produtor tivesse
investido 15% a mais nas suas propriedades, ele teria tido
condições de comprar todos os silos de armazéns, todas as
agroindústrias e todos os canais de distribuição do
"agribusiness norte-americano. Isso com 15% a mais de
investimento. Por que esse dado? Se queremos viabilizar um
produtor, temos que viabilizá-lo permitindo que o
investimento global alcance, para que, de fato, ele possa
produzir de forma moderna.
O que está sendo feito hoje em assentamentos de produtores?
O que estamos vendo no Rio Grande do Sul - ajudei,
inclusive, a criar cooperativas de produção - é que a terra
é comum, produzem em conjunto; há cursos de 30 dias que
preparam os grupos para cada setor. Ai estamos vendo que
eles estão se viabilizando, têm uma visão do mercado e têm,
principalmente, alta produtividade. Eles nunca produziram
leite, mas agora vão produzir de forma moderna. Então,
enquanto estavam com tenda ou embaixo das árvores com lonas
de plástico, já tinham construido uma estrebaria bem feita
para as vacas leiteiras, antes de construirem suas casas,
porque isso era vital. Esse grupo de 40 famílias está, hoje,
com umas 100 vacas leiteiras de qualidade, e uma renda que
já lhes permite sua manutenção. Ai, então, estão surgindo
vários modelos, inclusive de comercialização em nível local,
aproveitando as condições locais. Mas eles estão sentindo
que, á medida que têm que ir além do consumo local,
evidentemente, têm que se integrar em toda uma estrutura de
cooperativas maiores, porque todos os grandes volumes são
comercializados através das maiores, já que é impossível
eles não se estruturarem da forma de "agribusiness" para se
viabilizarem. De qualquer forma, eles estão criando
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estruturas produtivas de tamanho adequado, por via de
associação de produção em conjunto.
Mas há várias experiências ao longo do Brasil de
assentamentos feitos, às vezes, com terras impróprias para
assentamento. Isso vai ser um fracasso, e o produtor, por
mais que lute e por mais que deseje essas terras, não vai se
viabilizar nessas condições.
Para concluir esse assunto, diria que a reforma agrária não

deveria ser um pressão apenas dos interessados. Mas deveria
haver uma política do Governo aplicando a lei. Um empresário
que está produzindo bem não deveria estar temendo nada. Quer
dizer, a lei o protege. Agora, a lei também está prevendo
que o produtor que não tem terra tenha o seu apoio.
O Governo deveria tomar a dianteira para enfrentar o
problema de forma adequada, não criando ilusões. Quer dizer,
o produtor tem que se viabilizar efetivamente como
empresário, embora seja pequeno.
O Sr. Coordenador - vamos passar à pergunta do Dr. Mário

Ramos Vilela, autônomo: "Que paralelo pode ser feito entre o
'agribusiness' brasileiro, o americano e o da comunidade
econômica européia na defesa dos seus legítimos interesses,
tanto no plano interno de cada pais quanto nos contenciosos
internacionais, por via da OMC - Organização Mundial do
Comércio?'
O Pe. Roque Làusctiner - Não sei se vou responder

plenamente, vou tentar responder por partes.
Em certas áreas, há toda uma estrutura de agroindústria

montada, com uma experiência também tecnológica de
"agribusiness" integrando todos esses setores. Nesse
sentido, levamos vantagem. Nossa participação, em termos da
renda do produtor dentro do "agribusiness", é bem maior do
que nos Estados Unidos. Nas economias desenvolvidas, o setor
agroindustrial e tudo que vem depois da produção tem um
papel muito mais relevante, em termos de um valor global, do
que no Brasil. Em 1970, a renda dos produtores era 34% do
valor do "agribusiness"; hoje, esse valor é bem menor. Não
temos uma matriz insumo-produto para ver exatamente esse
dado, mas temos uma aproximação, como acabamos de ver.
Em relação aos tipos de interesses que se criam ao longo do
"agribusiness", um problema que temos é que há o interesse
do produtor e o da agroindústria. Quanto ao interesse do
produtor, a estrutura que se está montando leva,
necessariamente, a uma desvantagem do produtor, tanto nas
economias desenvolvidas quanto nas subdesenvolvidas. E por
que isso? Porque há estruturas relativamente monopôlicas em
nível de insumos, poucas empresas grandes em nível de
insumos, de agroindústria e distribuição final, e milhares
de produtores entre esses dois conjuntos. E uma estrutura
atomizada, em que o produtor, aumentando a sua renda, vai
beneficiar mais o setor de insurnos e a agroindústria. O
setor de insumos pode vendê-los mais caro, e o setor
agroindustrial pode pagar menos pela matéria-prima, quando a
produtividade aumenta. Então, muitas vezes o ganho da
produtividade não fica para o produtor, principalmente
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considerando-se os problemas que temos no "agribusiness",
como q transporte, que é muito caro. Esse ônus repercute,
principalmente, no produtor, que não tem tantas condições,
como o conjunto do "agribusiness", para reagir aos preços e
á sua renda. Esse é um dado muito importante. Em qualquer
estrutura de investimento "agribusiness" que analisamos,
vemos que o produtor poderia ter uma participação maior na
renda se tivesse maiores condições de decisão. A cooperativa
é uma tentativa de o produtor se organizar nos dois extremos
e, dessa forma, garantir uma renda maior para si.
O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Temos dois debatedores
inscritos. Urna das perguntas é para o Dr. Alysson
Paulinelli, mas gostaria de fazer primeiro as duas perguntas
escritas, e depois as pessoas podem fazer oralmente suas
perguntas. Faremos um esforço para encerrarmos, no máximo,
até às 18 horas.
Pergunta do Jason de Oliveira Duarte, da EMBRAPA-CNPMS,
para o Padre Roque: "O senhor não acha que, no complexo
rural, o elo mais fraco é o agricultor, mais especificamente
o pequeno produtor? Como pensar uma política pública
integrada para esse setor, se os produtores ficariam a mercê
de alguns oligopsônios?"
Pergunta de Josué Seroa da Motta Sobrinho, da EMÂTER-MG:
"Como o "agribusiness" brasileiro irá se comportar frente às
normas da ISO 14.000, no que tange às exigências ambientais
voltadas para o setor produtivo da agricultura e, em
especial, para o ciclo de vida do produto agrícola, já que
haverá mudanças de consumo nos países importadores dos
produtos agrícolas brasileiros?'
O Pe. Roque Lauscflner - A primeira coisa que tentei mostrar
foi que o produtor está numa clara posição de desvantagem
dentro do complexo como um todo. Qual poderia ser a política
pública a favor do pequeno produtor ou do produtor familiar
ou relativamente pequeno? Se analisarmos a renda e o seu
giro, que é gerado em nível de agroindústria, bem
estabelecido, vemos que praticamente em três anos a
agroindústria se paga. Se o produtor tivesse essa
agroindústria nas mãos, funcionando como está, praticamente
em dois anos ele poderia financiá-la, dentro da estrutura
existente. E isso pagando o salário aos funcionários das
agroindústrias, como são pagos, e recebendo o restante, que
é a remuneração do capital em forma de juros e lucros.
Então, vemos que o pequeno produtor que consegue oferecer
uma produção adequada para fazer funcionar bem uma
agroindústria estaria capacitado a ter, ele mesmo, essa
agroindústria, por meio de uma política governamental que
quisesse criar agroindústrias cooperativas. Um financiamento
de seis ou oito anos para agroindústrias bem planejadas,
quando há a produção do produtor, se autofinanciaria se os
associados aceitassem capitalizar aquilo que representa o
lucro do empresário num projeto não cooperativo. E viável
apoiar uma estrutura agroindustrial para o pequeno, já que
ele tem a matéria-prima para essa produção. Essa é apenas
uma idéia em termos de política. E possível um apoio
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governamental para viabilizar a agroindústria para os
produtores, que não devem diminuir o preço que estão
recebendo pelo seu produto, a fim de viabilizá-la. Quer
dizer, continuam recebendo o preço que recebiam antes,
podendo, inclusive, aumentá-lo, mas capitalizam aquela
margem que iria para o dono de uma agroindústria, caso não
fosse cooperativa Bastaria capitalizar isso em nome de cada
sócio e, assim, viabilizariamos o projeto.
Sabemos que os interesses não sã do capital, mas, também,

do produtor, não são, necessariamente, levados por uma visão
a longo prazo. A empresa, que deveria ter uma visão a Iongo
prazo, e dessa forma comportar-se em termos de preço e
organização, muitas vezes tem uma visão de curto prazo.
O desrespeito à natureza existe tanto da parte dos
produtores quanto da agroindústria. E necessário que haja
interesse para a reversão desse quadro e, no meu ponto de
vista, isso será conseguido por via de estímulos negativos,
dentro de uma política governamental. Consciente da
importância de uma visão empresarial mais adequada, a
própria agroindústria irá pensar a longo prazo, procurando
meios de conservar a natureza
Estamos vivendo dentro de um contexto de concorrência

mundial. Por exemplo, podemos produzir um frango da forma
como o mercado está exigindo, a fim de sermos competitivos
naquele mercado. No entanto, uma produção intensiva de
frangos, como estamos fazendo atualmente, não é
necessariamente a melhor forma de atendermos às necessidades
nutritivas e de saúde, ou seja, ecologicamente não é a forma
mais recomendável
Os problemas são diversos. Assim sendo, será sempre por via
dos preços que, até certo ponto, conseguiremos reorientar a
economia E difícil um empresário, isoladamente, fazer
política económica. Ele pode fazer alguma política
econômica, pois, para que se faça uma verdadeira política
que atinja a todos, é necessário que haja uma política
global.
O Sr. Coordenador - Gostaria de pedir ao Augusto César, da
RURALMINÂS, que fizesse a sua pergunta e, logo após, que o
Deputado Roberto Amaral fizesse o seu questionamento.
O Sr. Augusto César - A minha pergunta será dirigida ao Dr.
Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Eu gostaria de um comentário a respeito da
ordem econômica brasileira dentro do contexto atual, ou
seja, a globalização da economia, como os Tigres Asiáticos e
o Mercado Comum Europeu, que está muito bem consolidado,
além do MERCOSUL, no qual o Brasil se insere Os demais
países que fazem parte do MERCOSUL - principalmente a
Argentina e o Uruguai - já praticam taxas de juros agrícolas
na ordem de 10% a 12%. Os Bancos são Bancos de fomento.
Portanto, existe a necessidade de diminuir o Custo Brasil.
Por outro lado, é preciso aumentar a poupança interna e
reduzir os juros. Então, como promover as mudanças
estruturais, sem mudarmos, de fato, a ordem econômica? Eu
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gostaria que o Secretário comentasse alguma coisa nesse
sentido. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Eu pediria ao Deputado Roberto Amaral

que fizesse também o seu comentário, como último debatedor.
O Sr. Roberto Amaral - Ao falar de "agribusiness", devo
fazer minha homenagem a Bittencourt, que, no passado, esteve
nesta Casa tratando desse assunto.
De acordo com a safra agrícola dos últimos dez anos, e
conforme a produção de 17 produtos tomados aleatoriamente,
principalmente aqueles da cesta básica, Minas Gerais ocupou,
de 1986 a 1995, o lQ e 2Q lugares. Em 1986, Minas Gerais
ocupou o 1Q lugar na produção de dez produtos. Em 1987, de
nove produtos. E assim sucessivamente, até chegarmos a 1995,
quando o nosso Estado ocupou o lQ e 2g lugares na produção
de oito produtos.
Será que essa é uma noticia auspiciosa ou é uma noticia
preocupante? O primeiro conferencista desta tarde afirmou
que o grande problema de hoje é a agricultura. No entanto,
Minas Gerais - como um dos Estados produtores de matéria
prima - está dando a sua resposta e contribuindo, dessa
forma, para a geração de empregos e, conseqüentemente, de
rendas.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Secretário Alysson

Paul mel li.
O Sr. Alysson Paulinelli - Impressionado pelo meu colega
Augusto, confesso que fiquei preocupado porque, para
comentar a ordem econômica brasileira, especialmente o
momento econômico em que estamos vivendo, iremos ultrapassar
e muito o tempo que nos é destinado. No entanto, tentarei,
rapidamente, fazer tal comentário relacionado ao ponto de
vista agrícola.
O Governo brasileiro teve uma aprovação, não digo unânime,
mas expressiva. Costumo dizer que - não para desprestigiar
quem quer que seja - o povo brasileiro elegeu o Plano Real.
Então, o Governo deve dar continuidade ao Plano Real e levá-
lo a bom termo. Como o colega sabe, tenho sido um critico
mordaz de muitas ações empreendidas por esse plano
econômico. Creio que a economia brasileira deve continuar
sendo administrada de forma séria, mas isso não deve levar o
Brasil a tomar atitudes que penalizem alguns segmentos, como
vem fazendo. Não vejo muita lógica em se fazer como Quando,
por exemplo, se colocou, no ano de 1995, exatamente no
momento da colheita da safra, o maior arrocho econômico
monetário na história do mundo inteiro. Se falássemos sobre
isso com os economistas estrangeiros, eles não acreditariam.
O Brasil chegou a fazer exigibilidade de 95% sobre os
depósitos à vista no sistema bancário, que naquela época
eram de US$12.000.000.000,00, ou seja, de cada R$100,00 que
depositávamos em nossas continhas, que são em grande número,
chegando hoje a aproximadamente 80 milhões de contas
bancárias, o Banco tinha que recolher, à meia-noite, R$95,00
do valor que havia sido aplicado, e só podia reaplicar
R$5,00. Mas não foi só isso. Ele elevou, do patamar inicial
da lei que estabeleceu o Plano Real, em 30/6/94, de 25% para
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45% a exigibilidade sobre os depósitos remunerados, ou seja,
se se aplicassem R$lOO,OO em RDB, em DR ou em qualquer outro
titulo, o Banco teria que recolher, à meia-noite, R$45,00
desse valor, e só aplicaria R$55,00, o que significa que ele
teria quase que triplicar os juros para se remunerar. Foi
uma grande violência. A tese que defendemos abertamente,
sobre a qual discutimos com o Governo, é de que ele poderia
ter resolvido com muito menos o crédito rural, por exemplo,
que estava estimado pelo próprio Governo em
R$3.000.000.000,00, se ele usasse 25% daquele valor retido a
juros compativeis com a atividade agrícola em relação aos
países com os quais estava preocupado, um deles a Argentina,
onde os juros são mais baratos- A Argentina está conseguindo
juros de 6%, 8% e 9% O Paraguai está conseguindo juros
internacionais de 4,5% a 5%. O Uruguai está conseguindo
juros internacionais de entre 5'!. e 5,5% ao ano.
Chamo a atenção para isso porque, no Brasil os juros são
ao mês- Defendemos a tese de que o Governo não causaria
nenhum tumulto ao Plano Real e faria economia. Nossa tese
não foi aceita, e agora o Governo está em palpos de aranha,
com os dados muito mais difíceis para eles. Não estou sendo
profeta dos fatos acontecidos, porque essa proposta foi
feita pelo próprio Fórum de Secretários. Quando o Governo
quis consertar o desarranjo que fez com a securitização, ele
já estimou em R57.000.000.000,00 a sua despesa, que vai sair
do Tesouro e não do sistema financeiro.
Vejam vocês que existem certas nuanças, dentro do Plano
Real, que estão incompreendidas para nós, e acredito que,
quando o contribuinte descobrir isso, ele também não vai
gostar. Além disso, o problema do crédito rural não está
sendo resolvido. Ele está deixando uma massa de devedores,
que foi ele mesmo que criou, ainda sem atendimentos. Estou
falando só sob o ponto de vista daquilo que você me
perguntou, ou seja, sobre o crédito rural . Acho que o
Governo continua errando, porque continua colocando o
crédito rural caro e vai ter que buscar esse dinheiro no
orçamento fiscal, vai tirar do contribuinte, enquanto ele
está pegando. Ele alegava que não usaria os recursos do
orçamento monetária, que eram as exigibilidades sobre o
depósito à vista, porque ele iria esterilizar, e não
esterilizou, ele descumpriu. Ele está deslocando esse
dinheiro para salvar os próprios Bancos e, por incrível que
pareça, na nota que fizemos, mostrávamos que ele causaria
duas conseqüências: quebraria o produtor, que não teria
condição de acompanhar os juros da própria estrutura da
política monetária que ele montou, e prejudicaria os Bancos,
porque os produtores também não agüentariam pagar os Bancos.
Por azar dele, a previsão que fizemos no Fórum de
Secretários se confirmou por inteiro, ou seja, ele deixou de
resolver o problema sem um tostão de gasto, com 25% desse
recurso, que nem era dele e que não lhe custava nada, para
fazer o financiamento da agricultura. Ele não atendeu,
aplicou recursos caros, vai ter que pagar R$7.000.000.000.00
do orçamento, não mais monetário, mas do orçamento fiscal do
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contribuinte, ainda não resolveu o problema da agricultura,
e fez o que não desejávamos. O Brasil vai importar 13
bilhões de toneladas de grãos a um custo que estimamos em
US$3.500.000.000,00. Além disso, deixou de exportar, no
volume da safra comparada com a do ano passado, mais de
US$1.000.000.000,00 a US$1.200.000.000,00. Ou seja, ele
jogou pela janela quase US$5.000.000.000,00, vai pagar
US$7.000.000.000,00 do orçamento fiscal, e agora pegou o
dinheiro que sempre foi usado para financiar políticas de
estimulo á produção e o está entregando aos Bancos para que
se recomponham. Parece-me que fica muito difícil para nós,
mortais, compreender por que chegaram a esse sistema
complicado, que nos trouxe a essa situação, quando sabem,
como todos sabemos, que o meio circulante estava sob
controle, em níveis satisfatórios, e que não seriam os
US$3.000.000.000,00 que se aplicariam no crédito rural que
iriam prejudicar.
Você tem razão em se preocupar, sim, porque hoje,
comparativamente, não só não estamos em condições de
competir com nossos concorrentes de países já desenvolvidos,
com uma estrutura econômica estabelecida, como estamos,
também, em condições muito difíceis. O Padre Roque sabe
disso mais do que nós: os agricultores do Vale dos Sinos
estão atravessando o rio Uruguai e produzindo do outro lado
dele, na Argentina, com custos inferiores a 42%, o arroz que
eles vão exportar para o Brasil, com a vantagem de não ter o
fisco. Caiam do céu, se quiserem, mas o arroz, que é
obrigado a passar por um processo de industrialização (a
máquina), é um produto que chega à mesa do consumidor com
37% de tributos; se ele vem de lá para cá, ele chega com
menos 13%, caindo para aproximadamente 23% apenas Então, é
claro que é vantagem. Realmente, estamos em desvantagem,
comparativamente. Se formos auscultar, hoje, o ânimo do
produtor argentino, do produtor uruguaio, e até do produtor
brasileiro no Paraguai - pois não há nenhuma sofisticação
nisso -, veremos que esses produtores estão muito mais
animados do que o produtor do lado de cá da fronteira. Os
produtores brasileiros estão mais desestimulados e têm menos
previsão de compra de tratores, de fertilizantes e de
sementes. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, eles
nem têm o suficiente para serem supridos e já estão fazendo
demandas ás indústrias brasileiras de tratores, às
indústrias brasileiras de fertilizantes e demandando até
mesmo nossas sementes brasileiras, o que é um contra-senso.
Assim, tenho certa dificuldade em fazer uma análise global
do Plano Real. Portanto, preferi fazer uma análise sob o
ponto de vista de seu questionamento: realmente, a situação,
como está, é absolutamente insuportável para o produtor
brasileiro. Trocando em miúdos, o Governo está fazendo o
agricultor brasileiro conseguir concorrer às custas de um
sacrifício social muito alto. Ou seja, o agricultor e o
trabalhador brasileiros têm muito menores condições de serem
remunerados do que seus concorrentes.
0 Sr. Coordenador - Com a palavra, o Padre Roque.
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O Pe. Roque Lauschner - Como me disseram que estamos
concluindo, eu gostaria apenas de agradecer esta
oportunidade. O mais importante em todas as nossas
colocações é a necessidade de analisarmos o problema rural
com uma visão integrada, holistica. Essa visão deve ser
incorporada ao planejamento feito pelos produtores, para
saírem da situação em que se encontram, como também ao setor
de insumos, ao setor da agroindústria, e a todo o setor
político, principalmente ao setor de planejamento do
Governo, pois essa é uma visão que nos permite enfrentar e
analisar o problema mais adequadamente do que nos era
possível. com os fundamentos teóricos que tínhamos no
passado -

Palavras do Coordenador dos Debates
O Sr. Coordenador - Há aqui uma palavra da coordenadoria.
Na verdade, eu deveria até suprimi-la, em face do adiantado
da hora, mas, como passei até tarde da noite escrevendo
algumas palavras, eu gostaria que vocês tolerassem mais uns
2 minutos. E apenas uma mensagem. Para terminar, gostaria de
agradecer, sobretudo, a presença do Dr. Edmond Klotz e do
Padre Roque, que se deslocaram de longe para aqui estarem,
dos debatedores e de todos que aqui compareceram e dizer que
sonho tem que se transformar em realidade. Há um ditado que
diz: "Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um
sonho que se sonha junto pode-se tornar uma realidade"-
Muito obrigado
ATA DA la REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2

As quinze horas e dez minutos do dia dezessete de abril de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ailton Vilela (substituindo o
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB).
Bilac Pinto (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL). Gilmar Machado, Marcos
Helãnio, .Dilzon Meio, José Maria Barros, Dimas Rodrigues e
Jorge Hannas. Estão presentes também os Deputados Antônio
Genaro e Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o
Presidente "ao hoc", Deputado Dilzon Melo, declara abertos
os trabalhos e informa que a finalidade da reunião é eleger
o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
programar os trabalhos da Comissão. A seguir, o Presidente
solicita a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado Bilac Pinto para atuar como escrutinador. Feita a
contagem dos votos, o escrutinador faz anúncio da votação,
obtendo o Deputado Dilzon Meio oito votos para Presidente e
o Deputado Ajalmar Silvaoito votos para Vice-Presidente. A
seguir, o Presidente "ao hoc' passa a direção dos trabalhos
ao Deputado Marcos Helênio, membro efetivo desta Comissão, e
este declara empossado o Deputado Dilzon Melo como
Presidente eleito da Comissão, oportunidade em que lhe passa
a direção dos trabalhos. O Deputado Dilzon Meio agradece a
confiança nele depositada e designa relator o Deputado
Gilmar Machado. Cumprida a finalidade da reunião, o



550

Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares,
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, 4 de junho de 1996.
Dilzon Melo, Presidente - Ajalmar Silva - Gilmar Machado -

Arnaldo Penna -. Simão Pedro Toledo - Sebastião Costa -
Alberto Pinto Coelho - Ailton Vilela.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO No 24/96
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se, no Plenarinho
IV, os Deputados Ailton Vilela, Bilac Pinto, Almir Cardoso,
Ajalmar Silva, Geraldo Rezende, Marcos Helênio, Arnaldo
Penna (substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por
indicação da Liderança do PSDB) e Geraldo Santanna
(substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado Ailton
Vilela, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
designar o relator e programar os trabalhos-. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação aos membros
da Comissão e convida o Deputado Bilac Pinto para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas e apurados os votos, são
eleitos, com nove votos cada um, para Presidente, o Deputado
Bilac Pinto e, para Vice-Presidente, o Deputado Aílton
Vilela. Em seguida, o Presidente 'ad hoc" empossa o
Presidente eleito, a quem passa a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Deputado Bilac Pinto agradece a
confiança nele depositada, empossa o Vice-Presidente,
Deputado Âilton Vilela, e designa para relator o Deputado
Almir Cardoso, informando-lhe que disporá do prazo
regimental de dez dias para emitir seu parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos membros da Comissão, comunica que a
próxima reunião será convocada mediante edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Ailton Vilela, Presidente - Ajalmar Silva - Gilmar Machado
- Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Sebastião Costa -
Alberto Pinto Coelho - Dilzon Melo. -
ATA DA a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
maio de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Anivaldo Coelho,
Elbe Brandão e Sebastião Costa ( substituindo este ao
Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão- Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a debater, em
audiência pública, a harmonização da mineração com o meio
ambiente e as condições de vida nos municípios minerados e
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solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência anuncia a presença
dos convidados: Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente
Executiva da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente;
Sra. Maria Alice de Oliveira Lage, Presidente do Conselho de
Meio Ambiente de Itabira, e Sr. José Paulo Barcelos,
Coordenador de Meio Ambiente da SAMITRE, e os convida a
tomar assento à mesa A Presidência concede a palavra aos
convidados para suas considerações iniciais. Abertos os
debates, fazem uso da palavra os Srs. Lourival Araújo
Andrade, do Fórum dos Cidadãos do Setor Mineral Caio Márcio
Rocha, da FEAM; Marcelo Martins Pinto, da PEDOGEO; Evaldo
Garzon, da ASSEMG, e João César de Freitas Pinheiro, da
CNSTM, que dirigem perguntas aos convidados Segue-se amplo
debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos e os valiosos subsídios prestados á Comissão, convoca
os membros deste órgão técnico para a próxima reunião
extraordinária, dia 5/6/96, às 14h30min, para debater, em
audiência pública, novos investimentos e novos empregos na
mineração - perspectivas de crescimento da produção e do
consumo de bens minerais no Brasil -, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Gil Pereira - Anivaldo Coelho.
ATA DA 36 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
ÇULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia quatro de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Irani Barbosa, João Leite e Gilmar
Machado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa, 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 Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da
pauta e lê os ofícios das Câmaras Municipais de Itabirito e
Promissão, SP, publicados na edição do 'Diário do
Legislativo do dia 31/5/96. A Presidência retira da pauta o
Projeto de Lei ng 665/96 e distribui o Requerimento n
1.446/96 ao Deputado Gilmar Machado. Encerrada a 1 Parte
dos trabalhos, passa-se à la fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento em
que solicita sejam convidados os representantes da
Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior - ANDES -, Srs. Messias Antônio da Silva e Antônio
Libério de Borba, para apresentarem informações referentes
ao 1 Congresso Nacional de Educação, que será realizado de
31/7 a 3/8/96. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Ato continuo, a Presidência comunica que o
Deputado Gilmar Machado irá representar a Comissão no
referido Congresso. A seguir, esse parlamentar apresenta
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outro requerimento, em que solicita sejam convidados os Srs.
José Márcio Correa, Diretor do Núcleo de Estudo Teatrais -
NET -; Sérgio Correa Santos, cantor e compositor, e
Ludovikus Moreira, Coordenador do Teatro da Assembléia
Legislativa, para discorrerem sobre o Projeto de Lei n
665/96, que visa a estabelecer, nos órgãos públicos, a
apresentação prévia de artistas ou grupos amadores
precedendo aos espetáculos principais. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. Com a palavra, o Deputado João
Leite apresenta requerimento em que solicita audiência
pública desta Comissão com representantes do Clube dos
Diretores Lojistas do Estado de Minas, da FIEMO, da LJEMG, da
Coordenação dos Professores e dos Estudantes da Escola de
Artes Plásticas da UEMG, com a finalidade de se debater
programa de incentivo a estágios supervisionados e a questão
salarial dos professores. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Em seguida, a Presidência passa à
discussão e ã votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela
aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 720/96
(relator: Deputado Gilmar Machado). Ato continuo, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido
a discussão e votação, é aprovado, no lQ turno, o Projeto de
Lei nQ 732/96 (relator: Deputado João Leite). Após,
submetido a votação, é aprovado o Requerimento nQ 1.446/96
(relator: Deputado Gilmar Machado). A seguir, submetidos a
votação, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, são
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos nQs
1.384/96, 1.429 a 1.433/96 e 1.437 a 1.446/96. Dando
continuação aos trabalhos, a Presidência registra a presença
dos Srs. Messias Antônio da Silva e Antônio Libério de
Borba, representantes do ANDES, e Júlio César Soares da
Silva, representante do CNTE, e os convida a tomar assento à
mesa. Os convidados prestam informações sobre o 1 Congresso
Nacional de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - Carlos Pimenta - João Leite -

Gilmar Machado - Anderson Adauto.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia cinco de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Gil Pereira e Carlos
Pimenta, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Marcelo Gonçalves e José Braga. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil
Pereira 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 ouvir representantes de entidades
públicas e privadas, que debaterão a liberação do preço dos
combustíveis e o impacto de tal medida no Estado. Passa-se à
discussão e à votação de proposição da Comissão. Tendo em
vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do Deputado
Marcos Helênio, este passa a Presidência ao Deputado Carlos
Pimenta, o qual procede à leitura do requerimento em que se
solicita sejam ouvidos na Comissão os representantes de
entidades da sociedade civil para subsidiar a apreciação do
Projeto de Lei no 682/96, de autoria do Deputado Geraldo
Nascimento. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Marcos Helênio reassume os trabalhos e constata o
comparecimento dos Srs. Paulo Miranda, Vice-Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de
Minas Gerais - MINASPETRO -, representando o Sr. Joaquim
Osório Chaves de Sousa, Presidente da entidade; José Klemens
Duarte Pessoa, Inspetor Regional da Secretaria de Direitos
Econômicos; Wanderley Ramalho, Diretor Adjunto do Instituto
de Pesquisas Econômicas e Administrativas de Minas Gerais -
IPEAD -, representando o Sr. Jacques Schwartzman, Diretor do
Instituto; João Batista Rabelo e Castro, Delegado Adjunto da
SUNAS, representando o Sr. José Arnaldo Lima da Silva,
Delegado Regional do órgão. O Presidente explica o objetivo
da reunião e, logo após, passa a palavra aos convidados para
que façam suas explanações sobre o assunto em tela. O
Deputado Marcos Helênio passa a Presidência ao Deputado Gil
Pereira e se ausenta. Abrem-se os debates entre os Deputados
e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Presidente tece as últimas considerações e agradece aos
convidados pela participação e pelos valiosos subsídios
prestados à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta - Gil Pereira.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia cinco de junho
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge Hannas, Marco
Régis e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Marco Régis que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente 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 ngs
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358/95 (relator: Deputado Marco Régis); 724/96, 466/95 e
703/96, os dois últimos na forma do vencido em lQ turno
(relator; Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 687/96
(relator; Luiz Antônio Zanto); 713 e 714/96 (relator:
Deputado Jorge Hannas); e, no lQ turno, os Projetos de Lei
flQS 512/95, 737 e 759/96 (relator: Deputado Marco Régis);
757 e 767/96 (relator: Deputado Jorge Hannas); 769 e 772/96
(relator: Jorge Eduardo de Oliveira). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a se realizar no próximo dia 12, quarta-
feira, às 9h30min, com a finalidade de se ouvir o Sr. Paulo
Vitor Portella Silveira, Diretor Clinico do Hospital das
Clinicas de Uberlândia, que disporá acerca da situação desse
hospital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
Marco Régis - Luiz Antônio Zanto - Jorge Hannas - Hely
Tarquinio - Gilmar Machado. - -
ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia cinco de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão,
Jairo Ataide, Durval Angelo e Elbe Brandão, membros da
Comissão supracitada, bem como os Deputados Bilac Pinto,
Almir Cardoso e Geraldo Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a finalidade da reunião é apreciar a matéria
constante na pauta e debater o Projeto de Lei nQ 682/96 com
os Srs. Carlos Alberto Daher e Franz Fernandes de Oliveira,
técnicos do IPEM; Fábio Lúcio Rodrigues Avelar e Francisco
de Assis Pereira, técnicos da COPASA-MG; e José Denisio
Pereira, engenheiro mecânico, O Presidente comunica o
recebimento de oficio do Sr. André Luis Alves de Melo, autor
da Representação Popular nQ 3/96, mediante o qual manifesta
sua desistência da reclamação enviada a esta Casa
denunciando ato omissivo do Governador do Estado. A seguir,
passa-se à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Alrnir Cardoso apresenta requerimento mediante o qual
solicita audiência pública da Comissão para discutir a
demissão de funcionários e o fechamento de agências do
BEMGE. O Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em
que solicita sejam convidados o Secretário da Hab i tação e o
Presidente da COHAB-MG para prestarem esclarecimentos sobre
possíveis irregularidades na demissão e na contratação de
pessoal por parte desse órgão. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos rejeitados. Esgotada a
matéria destinada á la Fase, passa-se à 2a Fase da Ordem do
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Dia, compreendendo a apreciação de proposições sujeitas à
deliberação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados o parecer que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 207/95 no 2g turno, na
forma do vencido em lQ turno (relatora: Deputada Elbe
Brandão); e o parecer que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei flQ 778/95 no lQ turno, com as Emendas ngs 1 a 3, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jairo
Ataide). E aprovado também, após discussão e votação, o
parecer que conclui pela aprovação do Substitutivo ng 3,
apresentado em lD turno, em Plenário, ao Projeto de Lei n
63/95 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). Esgotada a
matéria da 2 51 Fase, passa-se à 3? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições de
deliberação conclusiva da Comissão. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Projeto de Lei nQ 599/95 (relator:
Deputado Arnaldo Penna). Também é aprovado o Requerimento ng
1.368/96, cuja relatora. Deputada Elbe Brandão, emitiu
parecer concluindo pela aprovação da proposição. Incluída na
pauta para fins do art. 288 do Regimento Interno, a
Representação Popular nQ 3/96 é retirada de tramitação, por
determinação da Presidência, nos termos doart. 244, VIII,
do Regimento Interno. A seguir, o Presidente passa a palavra
ao Deputado Arnaldo Penna, autor do requerimento que motivou
a presença dos técnicos da COPASA-MG e do IPEM e do
engenheiro mecânico José Denisio Pereira à reunião, para
debaterem o Projeto de Lei ng 682/96, que dispõe sobre a
instalação e o uso de aparelho eliminador de ar para
líquidos em tubulação. Após a exposição dos convidados,
segue-se amplo debate, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes que prestaram
importantes subsídios a esta Comissão, convoca os membros
deste órgão técnico para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Elbe Brandão - Arnaldo Penna -
Durval Angelo.
ATA DA 14? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As Quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro
Toledo, Arnaldo Penna e Jairo Ataide (substituindo este ao
Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Bancada do PFL),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior, Jairo
Ataide e Arnaldo Canarinho (substituindo este ao Deputado
Romeu Queiroz, por indicação da Bancada do PSDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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 os
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Pareceres para lQ Turno do Projeto de Lei ng 787/96, dc
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
realizar transação com a Companhia Paraibuna de Metais. En,
seguida, solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo após, informa que,
nos termos regimentais, os Deputados Simão Pedro Toledo e
Miguel Martini foram designados relatores do projeto
mencionado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente.
Encerrada a 1 Parte dos trabalhos, passa-se á 2 Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo
emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com a Emenda nQ 1 Colocado em discussão e votação,
é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Miguel Martini
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda ng 2. Na fase de discussão, o
Deputado Marcos Helênio solicita vista da matéria, e seu
pedido é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião. o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, a ser
realizada ás 141h30min do dia 11/6/96, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira - Anderson
Adauto - Geraldo Rezende - Arnaldo Canarinho - Simão Pedro
Toledo - Miguel Martini - Marcos Helênio.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.972
As quinze horas e quinze minutos do dia onze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, José Maria Barros e
Marco Régis, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo
Santanna, declara abertos os trabalhos e informa aos
Deputados que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, a designar o relator e a programar os
trabalhos. O Presidente suspende os trabalhos e os reabre às
16horas; registra-se a presença dos Deputados José Maria
Barros, Marco Régis e Paulo Piau. Logo a pós, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado José Maria Barros para
atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se
que foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente os Deputados Geraldo Santanna e Paulo Piau, ambos
com quatro votos. Em seguida, o Presidente "ad hoc",
Deputado Geraldo Santanna, empossa o Vice-Presidente eleito,
Deputado Paulo Piau, a quem passa a direção dos trabalhos. A
seguir, o Vice-Presidente empossa o Presidente eleito,
Deputado Geraldo Santanna, que, assumindo a Presidência,
agradece a confiança nele depositada e avoca para si a
relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o
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Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
se realizar às 9 horas do dia 13/6/96, na Sala das
Comissões, com a finalidade de se apreciar o parecer do
relator; determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - José Maria Barros - Antônio

Genaro.
ATA DA 15a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia onze de junho de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-$e na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Miguel Martini e Marcos Helênio (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados Arnaldo Penna e
Anivaldo Coelho, por indicação das Bancadas do PSDB e do
PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helênio, Sebastião Helvécio
e Arnaldo Canarinho (substituindo este ao Deputado Romeu
Queiroz, por indicação da Bancada do PSDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Registra-se, ainda, a presença dos Deputados Marco Régis,
Anderson Adauto e José Maria Barros. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e informa que, nos termos do edital de
convocação, a reunião se destina a apreciar, no lg turno, o
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei nQ 787/96, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar
transação com a Companhia Paraibuna de Metais. Após, a
Presidência esclarece que, na reunião anterior, foi aprovado
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o
mencionado projeto e que, na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Deputado Marcos Helênio
solicitou vista da matéria. As lShlOmin, registra-se a
presença do Deputado Romeu Queiroz, e termina a substituição
do Deputado Arnaldo Canarinho. Na fase de discussão, os
parlamentares fazem considerações sobre o projeto. Colocado
em votação, é aprovado o parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, com voto Contrário do Deputado
Marcos Helênio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Ajalmar Silva - Elbe Brandão
- Simão Pedro Toledo - Carlos Murta - Arnaldo Penna -
Marcelo Gonçalves - José Maria Barros - Marcos Helénio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Np 23196

Comissão Especial
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Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro
Vieira, a Proposta de Emenda à Constituição nQ 23/96 dá nova
redação ao g 2Q do art. 69 da Carta Magna estadual.
Publicada no "Minas Gerais" de 21/3/96, e cumprido o triduo
regimental para recebimento de emenda, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
o art. 69 da Carta Estadual faculta ao Governador do Estado
solicitar urgência para apreciação de projeto de sua
iniciativa. Tal medida caracteriza-se, entre outras coisas,
pela fixação do prazo de 45 dias para a Assembléia
Legislativa manifestar-se sobre a matéria, sob pena de, não
ocorrendo manifestação no prazo previsto, ser o projeto
incluído compulsoriamente na ordem do dia, com o
sobrestamento das demais proposições, para que se ultime a
votação.
o 2Q desse dispositivo, todavia, veda a aplicação desse
instituto nos projetos que dependam de "quorum" especial
para aprovação, de lei orgânica, estatutária ou equivalente
a código. Além disso, estabelece que o prazo não corre em
período de recesso parlamentar.
Com a proposta de emenda á Constituição em comento,
procura-se estender a vedação do regime de urgência também
aos projetos do plano plurianual de ação governamental, de
diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e de
créditos adicionais.
Do ponto de vista da Constituição Federal, a pretensão não

encontra óbice. Ao cuidar do processo legislativo federal, a
Carta Magna não inseriu em seu texto normas de preordenação
sobre o tema, de aplicação compulsória aos Estados membros.
Como assevera o eminente constitucionalista José Afonso da
Silva, 'o constituinte estadual, hoje, tem mais autonomia
para organizar o processo legislativo, porque a Constituição
de 1988 não impôs aos Estados a obrigação de observar o
processo legislativo federal nela estruturado. Mas é
evidente que os princípios básicos do processo legislativo,
sem os quais esse inexiste, terão que coincidir nas esferas
federal, estadual e municipal as regras sobre iniciativa
legislativa concorrente e exclusiva, sobre emendas e suas
limitações e sobre o processo de formação de leis
orçamentárias. cumpre, enfim, notar que a Constituição de
1988 tendeu a prestigiar a atuação parlamentar no processo
legislativo' ("Curso de Direito Constitucional Positivo",
Ed. Revista dos Tribunais, 6 ed. , 2a tiragem, p. 527).
Nesse passo, a medida preconizada encontra respaldo jurídico
no art. 25, "caput", da Carta Federal, que preceitua,
textualmente: "Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição'.
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Examinada, pois, a matéria quanto à sua admissibilidade no
ordenamento jurídico estadual, cumpre-nos agora analisá-la
quanto ao mérito.
O instituto do regime de urgência no processo legislativo
brasileiro tem suas raizes no Ato Institucional nQ 1. de
914/64. portanto, sob a égide do regime militar instaurado
em março daquele ano. A razão de ser de tal regra baseava-se
na necessidade de se dar maior celeridade ao processo de
elaboração de leis, devido, em parte, às delongas do
procedimento tradicional, e também de se impedirem manobras
meramente protelatôrias e engavetamentos que prejudicavam e
retardavam a tramitação de projetos de grande importância e,
não raro, de maior urgência, conforme nos dá noticia o
constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua
obra "Comentários à Constituição Brasileira de 1988' (v. 2,
p. 106, Editora Saraiva).
Dessa forma, uma vez que se solicitasse a tramitação da
matéria em regime de urgência, perdia a razão de ser a
obstrução, porquanto não se evitaria a aprovação do projeto,
transcorrido o prazo fatal. Trata-se, certamente, de medida
bastante autoritária, de menosprezo e desrespeito ao
parlamento, enfim, à sociedade civil. E foi somente após a
Emenda ng 22, de 1982. à Constituição de 1967, que a regra
do regime de urgência passou a ser o que é hoje.
Esse instituto tem sido, ao longo do tempo, alvo de severas
criticas. Criado em pleno regime militar de exceção das
liberdades democráticas, serviu como mecanismo para o
Executivo ver aprovados seus projetos nos exatos termos em
que os apresentava, uma vez que este levava seus partidários
a obstruir a votação dos projetos sujeitos ao prazo, a fim
de obstar a aprovação de emendas apresentadas. Por outro
lado, em vez de ser usado moderadamente, o regime de
urgência passou a constituir regra geral, dependendo do
administrador que se instalava no Executivo Em que pese a
esse mau uso, à sua impropriedade, à falta de critério e ao
desrespeito ao Legislativo, não somos contrários, em
principio, ao regime de urgência. Entendemos necessária a
sua aplicação em alguns casos. Realmente, há situações que
exigem tomada de solução com maior rapidez, e o processo
legislativo ordinário não se mostra adequado, capaz de
contornar esses problemas. No entanto, pelas características
e pela complexidade dos projetos do plano plurianual de ação
governamental, de diretrizes orçamentárias, dos orçamentos
anuais e de créditos adicionais, impor-se o rito sumário de
apreciação é inconcebível, é um despautério. Essas matérias
carecem de análise meticulosa, profunda, e o regime de
urgência tolhe esse exame acurado.
O PPAG, com duração de quatro anos, novidade introduzida
pela Carta de 1988, tem por objetivo traçar as diretrizes e
as metas do Governo que se instala durante sua gestão,
valendo a regra até o primeiro ano do Governo seguinte. A
LDO, compatível com o plano plurianual, também novidade
constitucional, destina-se a estabelecer as metas e as
prioridades da administração pública para o exercício
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financeiro subseqüente e orienta a elaboração da lei
orçamentária anual, Vê-se, POIS. Que esses diplomas, de
grande repercussão, estão atrelados um ao outro.
Ademais, a Constituição mineira, assim como foi

estabelecido em nível federal, dá-nos a entender que a essas
matérias não Se pode impor o instituto do regime de
urgência. Tal exegese se depreende da seção especifica
destinada a tratar sobre essas matérias, notadamente o art.
160.
Importa Observar também o disposto no art. 68 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, ainda em vigor,
tendo em vista a não-edição até o momento da lei
complementar a que se refere o art. 159. Nele cuida-se do
prazo de encaminhamento das citadas matérias a esta Casa,
bem como do prazo de sua devolução para sanção. A propósito,
o art 53, 2, determina que a sessão legislativa
ordinária não será interrompida sem a aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Some-se, ainda, que o Regimento Interno estabeleceu, no seu
art. 216, procedimento especial para apreciação daqueles
projetos, de sorte que a aplicação do regime de urgência,
disciplinado nos arts. 220 a 222, se mostra incompatível e
mesmo impróprio para a apreciação daquelas proposições.
E preciso, todavia, dar ao pedido de regime de urgência

constitucional o mesmo tratamento dispensado ao pedido de
regime de urgência previsto no Regimento Interno. Ou seja, o
pedido de urgência constitucional também deve ser apreciado
preliminarmente pelo Plenário desta Casa. Não há razão para
termos dois pesos e duas medidas. Com isso, pretendemos
evitar abusos na utilização daquele instituto por parte do
Executivo.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nQ 23/96 no ip turno, na forma do Substitutivo
nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO 149 1
Dá nova redação ao art. 69 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - O art. 69 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência

para apreciação de projeto de sua iniciativa.
# lg - O pedido de urgência será apreciado pelo Plenário da

Assembléia Legislativa.
f 2Q- Se a Assembléia Legislativa não, se manifestar em até

quarenta e cinco dias sobre o projeto, será ele incluído na
ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais
assuntos, para que se ultime a votação.

- O prazo do parágrafo anterior não corre em período
de recesso da Assembléia Legislativa, nem se aplica a
projeto que dependa de "quorum" especial para aprovação de
lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e a
projetos relativos a planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais.".
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Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1996.
Dilzon Meio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ajalmar

Silva - Ailton Vilela - Simão Pedro Toledo - Alberto Pinto
Coelho - Sebastião Costa - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 682/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Geraldo
Nascimento, tem como objetivo dispor sobre a instalação e o
uso de aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de
abastecimento de água, visando regularizar a medição do
consumo.
Publicada em 12/3/96, foi a proposição distribuida ã

Comissão de Constituição e Justiça, que, em 16/4/96, emitiu
parecer pela injuridicidade, pela inconstitucionalidade e
pela ilegalidade da matéria, o qual foi rejeitado pelo
Plenário.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, conforme dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, 1, "d O , do Regimento Interno

Fundamentação
o objetivo principal do projeto em tela é a proteção do
consumidor, em particular dos usuários do serviço de
abastecimento de água, os quais, muitas vezes, têm sido
indevidamente onerados, em razão da ocorrência de entrada de
ar nos encanamentos
Segundo consta na justificação do projeto, quando ocorrem
bolsões de ar na tubulação, provocados por eventual falta de
água, o medidor de consumo acaba por computar a passagem do
ar como se água fosse.
Sob a perspectiva do direito do consumidor, o projeto em
estudo é bastante razoável. Entretanto, sob o enfoque do
direito administrativo, a proposição merece alguns reparos.
Atendo-nos tão-somente à avaliação do assunto sob o ponto de
vista da administração pública, nos exatos termos do Diploma
Regimental, sonos favoráveis á tese esboçada no projeto,
porém com algumas modificações, conforme consta no
substitutivo que integra o nosso parecer.
Sob o enfoque dos usuãrios, entendemos oportuna uma
reflexão acerca do que dispõe o art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor, "in verbis"
"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
cont i nuos' -
O dispositivo aqui transcrito é claro o suficiente para
assegurar aos destinatários da norma segurança quanto á
qualidade dos produtos e dos serviços explorados pelos entes
públicos Eventual cobrança por produto não fornecido, como
água, neste caso, enseja violação do preceito supracitado.
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Diante da confirmada possibilidade de se ocorrer o fato
danoso ao consumidor (entrada de ar no encanamento, com o
conseqüente acionamento do hidrômetro), vislumbra-se que
alguma providência de ordem técnica deve ser tomada.
Não obstante existirem instrumentos regulamentadores dos
serviços de que trata a proposição, como é o caso da
Portaria ng 29, de 7/2/94, do Instituto Nacional de
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, que
estabelece as condições, os critérios e as margens de erros
dos hidrômetros, a verdade é que a atual situação não pode
perdurar.
Como as concessionárias do serviço de fornecimento de água
e esgoto operam em regime de custos, a adoção generalizada
do equipamento cogitado acabaria por onerá-las
excessivamente. Por essa razão, entendemos que a alternativa
sugerida no substitutivo é a melhor.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em IQ

turno, do Projeto de Lei nQ 682/96 na forma do Substitutivo
ng 1, a seguir transcrito.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar

na tubulação do sistema de abastecimento de água.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam as concessionárias de serviço de
abastecimento de água no âmbito do Estado obrigadas a
instalar, no encanamento que antecede o hidrômetro na
residência do consumidor, equipamento eliminador de ar.
§ 1 Q - A instalação do equipamento previsto neste artigo

deve ocorrer mediante solicitação prévia do consumidor.
§ 2Q - O custo tanto da instalação quanto da aquisição do

aparelho será assumido integralmente pelo consumidor.
Art. 2 - Os consumidores deverão ser informados do teor

desta lei nas contas mensais emitidas pelas concessionárias.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe
Brandão - Bonifácio Mourão - Durval Angelo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 695/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

A proposição em epigrafe, de autoria do Deputado João
Batista de Oliveira, proibe a cobrança de taxas,
mensalidades e contribuições, na rede estadual de ensino de
lg grau, e dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, que também foi apreciada, quanto ao mérito, pela
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
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Vem o projeto, agora, a esta Comissão, em virtude de
requerimento do Deputado Marcos Helênio, devidamente
aprovado em Plenário.

Fundamentação
A proposta contida no projeto em tela procura disciplinar a
cobrança de contribuições de qualquer natureza, nas escolas
da rede estadual de ensino.
A matéria tem sido objeto de inúmeras considerações por
parte de todos aqueles que militam no ensino público e que
apontam a ocorrência de abusos por parte das escolas, em
prejuízo, principalmente, dos alunos carentes.
Em que pese á gratuidade do ensino público
constitucionalmente assegurada, tem-se observado com
freqüência a cobrança de taxas a titulo de matrícula ou
mensalidades nas escolas públicas, sem nenhum critério
previamente definido. A medida, em muitos casos, compromete
a permanência na unidade escolar do aluno pertencente a
família de baixa renda, pela absoluta impossibilidade de
quitação desses débitos.
Torna-se oportuna, dessa forma, a vedação proposta mediante

o projeto que ora se aprecia.
Ressalte-se, por último, a pertinência da Emenda nQ 2, da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer,
que procura viabilizar as contribuições espontâneas, desde
que aprovadas pela Assembléia Geral do Colegiado.

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

Lei nQ 695/96 com a Emenda nQ 2, da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e pela rejeição da
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Gil

Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 705/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em apreço
regulamenta o art. 117 da Constituição do Estado e dá outras
providências.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
inconstitucionalidade da matéria, o qual foi rejeitado pelo
Plenário.
Cumpre-nos, agora, examinar a proposição quanto ao mérito,
de acordo com o disposto no art. 103, 1, e", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é regulamentar a eleição
para o provimento do cargo de Juiz de Paz, a quem compete,
entre outras matérias, celebrar casamento, verificar, de
ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de
habilitação e o exercer atribuições conciliatórias, sem
caráter jurisdicional



564

A Justiça de Paz integra o ordenamento jurídico
constitucional desde o Império, tendo-lhe sido atribuída, na
Carta de 1824, a competência para exercício de atribuições
de caráter conciliatório. Essa competência foi mantida no
decorrer da história, nas Constituições que se seguiram. Com
a Emenda nQ 1 á Constituição de 1967, a Justiça de Paz
passou a ser exercida somente para o fim de habilitação e
celebração de casamento. A Carta de 88. entretanto, ampliou
consideravelmente sua competência, deixando aos Estados
disciplinar a matéria por meio de lei, assegurando-se ao
cidadão o direito de eleger os Juizes pelo voto direto,
universal e secreto, para mandato de quatro anos. Em Minas
Gerais, nos termos do parágrafo único do art. 117 da
Constituição Estadual, as eleições para o cargo de Juiz de
Paz devem coincidir com as eleições municipais.
Por analogia, pode-se dizer que a Justiça de Paz é de

jurisdição graciosa, de administração pública de interesse
privado. No caso, não há pretensão resistida e, portanto,
não há processo no sentido correto da palavra, implicando
relação 'trio personarum" - juiz, autor e réu - para a
composição da lide, por meio da sentença.
Na verdade, o Estado, tendo em vista a relevância de

determinados atos que se praticam na sociedade, entendeu que
deveriam ser objeto de verificação prévia de regularidade
pelo poder público. Para tanto, são escolhidas pessoas de
reputação ilibada, idoneidade moral e prestígio junto à
comunidade local.
Dessa forma, a eleição que ora se busca regulamentar é um
passo importante nesse processo. Ninguém melhor do que a
própria comunidade para fazer a escolha dessas pessoas, dado
o seu conhecimento e a proximidade de relacionamento. A
Constituição do Estado, por sua vez, andou bem ao
estabelecer a coincidência das eleições para Juiz de Paz com
as eleições municipais. Procurou-se, com efeito,
racionalizar o sistema eleitoral, para não criar maiores
transtornos à Justiça Eleitoral e, ao mesmo tempo, diminuir
os gastos com eleições.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

705/96 no lQ turno.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe
Brandão - Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 771/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei
nQ 771/96 acrescenta parágrafo ao art. So da Lei np 10.624,
de 17/1192.
A proposição foi distribuída ás comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
d c", do Regimento Interno.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

opinou pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Por seu turno, cumpre a esta Comissão o exame da proposição

quanto ao seu mérito.
Fundamentação

O Conselho Estadual de Habitação tem por objetivo cooperar
na formulação e na implementação da política habitacional do
Estado, nos termos do art. 20 do Decreto nQ 37.075, de 1995.
Tal política é compreendida como o conjunto dos objetivos
que orientam a ação do Governo no que diz respeito à
moradia.
A proposição visa acrescentar à composição do referido

Conselho, estabelecida pelo Decreto nQ 37.075, de 8/7/95, um
representante do Fórum Estadual de Moradia Popular.
O Fórum Estadual de Moradia Popular é um espaço criado em
1991 por representantes de entidades e movimentos de luta
pela moradia, que se reúnem para discutir a questão
habitacional, principalmente as condições de habitabilidade
das populações carentes e as ações políticas desenvolvidas
nessa área.
A participação de um representante desse Fórum na
elaboração da política habitacional contribuirá para a
identificação das reais condições dos que não têm casa para
morar. Ademais, entendemos que a participação de um
representante do Fórum Estadual de Moradia Popular
contribuirá para garantir a transparência das ações
governamentais na política habitacional.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei np

771/96 no 1Q turno.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Durval Angelo - Arnaldo Penna - Elbe Brandão.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 780/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro do Roque e Vidal Soares, com sede no
Município de Manhumirim.
Publicada em 1Q/5/96, foi a proposição distribuída para

exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade defender e
coordenar os interesses gerais dos habitantes do Bairro do
Roque e Vida] Soares, propiciando-lhes melhores condições de
vida e colaborando com o Estado na solução dos problemas de
infra-estrutura básica daquela região de Manhumirim.
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Por sua luta em melhorar as condições de vida local, merece
a instituição ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 780/96 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 790/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório -

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n
790/96 visa a declarar de utilidade pública o Industrial
Atlético Clube, com sede no Município de Betim
Após a publicação da matéria e o exame preliminar da
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art.
104, 1, a, do Regimento Interno

Fundamentação
A citada entidade é de natureza essencialmente desportiva.

Assim, visa a incentivar a educação física em todas as suas
modalidades e, em particular, o futebol amador. Além disso,
promove reuniões sociais e culturais, para estreitar os
laços de amizade entre os associados e seus familiares.
Com certeza, essas atividades tornam a instituição

merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 790/96 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 794/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Casa da
Amizade de Bocaiúva, com sede no Município de Bocaiúva
Foi a proposta encaminhada preliminarmente á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade-
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida associação é entidade de caráter filantrópico,
que dedica grande parte de seus trabalhos à proteção da
infância, realizando também obras de cunho social junto à
comunidade de Bocaiúva.
Pelas razões aludidas, oportuna se faz a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação em IQ turno do
Projeto de Lei ng 794/96 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 13 de junho de 1995.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 796/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em exame objetiva declarar de utilidade pública a Casa
do Movimento Popular da Região industrial da Grande Belo
Horizonte, com sede no Município de Contagem.
Após publicado, o projeto foi enviado para exame preliminar
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.
Compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, conforme preceituam as determinações
regimentais.

Fundamentação
A aludida instituição tem por objetivo estimular a
autonomia das organizações populares e dos indivíduos,
defendendo a livre manifestação de idéias e o interesse das
classes trabalhadoras. Coerente com suas metas, presta
informações valiosas às pessoas e promove a formação
cultural, política e pedagógica dos segmentos a ela
vinculados.
Essa prática democratiza a noticia e forma cidadãos

conscientes, agentes da história e não meros espectadores.
Pela relevância do trabalho realizado pela entidade, justo

e oportuno é conceder-lhe o titulo declaratõrio de utilidade
pública.

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

Lei nQ 796/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
149 797/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em
análise propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Cultural e Educativa do Alto São Francisco, com
sede no Município de Pompéu.

o Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar
à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

2	juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou
a Emenda nQ 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para

o deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

Fundada em 1992, a mencionada entidade realiza projetos
culturais com a finalidade de apoiar e incentivar as artes
nos Municípios de Pompéu e Abaeté. Agindo assim, valoriza os
artistas locais e resgata a história e os valores artísticos
da região.
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Pelo trabalho de divulgação dessas tradições, a instituição
faz jus ao titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 797/96 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 823/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Geraldo
Santanna, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores, Produtores e Trabalhadores Rurais
de Nova Matrona, com sede no Município de Salinas.
Após publicado, foi o projeto encaminhado preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando
a Emenda nQ 1. Vem agora a esta Comissão para deliberação
conclusiva, conforme determinação regimental.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto em exame tem prestado
relevantes serviços à comunidade, promovendo o
desenvolvimento socioeconõmico da região, particularmente no
que concerne às atividades agrícolas, culturais e
desportivas.
Nada mais justo, portanto, do que conceder-lhe o titulo

declaratório em causa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 823/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 572/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Durval Angelo,
propõe seja declarada de utilidade pública a Obra Social
Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de
Contagem.
Aprovada a matéria no lQ turno, em sua forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no 2Q turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto em exame tem como finalidade
proporcionar educação às crianças e aos jovens carentes do
Bairro Parque São João, encaminhando-os profissionalmente,
de modo a poderem aplicar, em proveito próprio e de sua
família, suas aptidões e capacidades produtivas.



Em virtude do zelo e da responsabilidade com Que realiza o
seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
púbi ica.

Conc 1 usão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

np 572/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1995.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 764196

Comissão de Saúde e Ação Social -
Relatório

O Projeto de Lei nQ 764/96, do Deputado Romeu Queiroz,
objetiva declarar de utilidade pública a Central das
Associações de Bairros de Patrocínio - CAB -, com sede no
Município de Patrocínio.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem modificação, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, em cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A CAB tem por finalidade cuidar de programas comunitários,
incentivando o trabalho daqueles que lutam pela melhoria de
vida e pelo bem-estar dos moradores de Patrocínio. Além
disso, desenvolve o importante trabalho de representá-los
junto aos órgãos públicos, o que torna a entidade merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública.

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

Lei ng 764/96 na forma original.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 244/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 244/95, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que dá a denominação de Detetive Elder
Desmoulins de Oliveira ao imóvel onde se encontram
instaladas a Delegacia de Policia e a Cadeia Pública, do
Município de Santa Maria do Suaçui, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 244195
Dá a denominação de Detetive Elder Desrnoulins de Oliveira
ao imóvel onde se encontram instaladas a Delegacia de
Policia e a Cadeia Pública do Município de Santa Maria do
Suaçui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado Detetive Elder Desmoulins de

Oliveira o imóvel onde se encontram instaladas a Delegacia
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de Policia e a Cadeia Pública do Município de Santa Maria do
Suaçui.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão - Miguel Martini.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 734/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 734/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que
especifica à Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese
de Mariana, foi aprovado em turno único, com a Emenda nQ 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada â 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 734196
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Marianense de
Educação da Arquidiocese de Mariana imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de Mariana
imóvel constituído por terreno com a área de 1.375m2 (mil
trezentos e setenta e cinco metros quadrados), com prédio de
2 (dois) andares, situado no Município de Dores do Turvo, na
Praça Cônego Agostinho José de Resende, com os seguintes
limites e confrontações: pela frente, numa extensão de 20m
(vinte metros), com a Praça Cônego Agostinho José de
Resende; pelo lado direito, numa extensão de 30m (trinta
metros), com imóvel do patrimônio da Paróquia de Dores do
Turvo; pelo lado esquerdo, numa extensão de 62m (sessenta e
dois metros), com o adro da igreja matriz da referida
Paróquia; pelos fundos, numa extensão de 30m (trinta
metros), também com imóvel do patrimônio da referida
Paróquia, conforme o registro nQ 5.417, a fls. 107 do livro
3-6 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador
F i rmi no.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

José Maria Barros,
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 746/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 746/96, do Governador do Estado, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
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Habitação e dá outras providências, foi aprovado no 2
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 à 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 No 746196
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da

Habitação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A Secretaria de Estado da Habitação passa a ter a

seguinte estrutura orgânica:
1 - Gabinete;
II - Assessoria Técnica;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
IV - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
d) Diretoria de Controle Interno;
V - Superintendência Habitacional
a) Diretoria de Políticas Habitacionais;
b) Diretoria de Projetos Habitacionais;
VI - Superintendência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento

Urbano:
a) Diretoria de Infra-Estrutura;
b) Diretoria de Desenvolvimento Urbano;
VII - Superintendência de Programas Especiais e

Emergenciais.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art 2Q - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-

Chefe, código MG-24, símbolo AH-24, 1 (um) cargo de Diretor
II, código OR-OS, observado o disposto no Decreto ng 37.711,
de 29 de dezembro de 1995.
Art. 3 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento

em comissão, do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Habitação:

- 4 (quatro) cargos de Diretor 1. código MG-06, símbolo
0R05;
II - 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo

AN12;
III - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo 11/A;
IV - 2 (dois) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo

10/A;
V - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02,

símbolo 9/A;
VI - 8 (oito) cargos de Assistente Administrativo, código
EX-06, símbolo 9/A;
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VII - 6 (seis) cargos de Secretário Executivo, código EX-
08, símbolo 8/A;
VIII - 1 (um) cargo de Supervisor III, código CH-03,
símbolo 10/A;
IX - 1 (um) cargo de Assistente Auxiliar, código EX-07,

símbolo 8/A.
Art. 4 - Fica transformado em 1 (um) cargo da classe de
Assessor de Assuntos Habitacionais, código MG-42, símbolo
AH-42, 1 (um) cargo da classe de Diretor II, código MG-05,
símbolo DR-05, com o mesmo fator de ajustamento 1,1000,
observado o disposto no art. 2Q do Decreto nQ 37.711, -de 29
de dezembro de 1995.
Art. B - Fica incluída no Grupo de Assessoramento Superior

de que trata o anexo do Decreto flQ 37.711, de 29 de dezembro
de 1995, a classe de Assessor de Assuntos Habitacionais,
código MG-42, símbolo AH-42.
ArU 6Q - Os cargos extintos ou transformados nos termos
desta lei, observado o disposto no Decreto flQ 37.711, de 29
de dezembro de 1995, serão identificados em decreto.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 747/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 747/96, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da
Cultura e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
com a Emenda np 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, f 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 No 747/96
Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da

Cultura e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Secretaria de Estado da Cultura

Seção
Da Finalidade e da Competência

Art. l - A Secretaria de Estado da Cultura tem por
finalidade propor, coordenar, executar e acompanhar a
política estadual de cultura, competindo-lhe:

- fomentar e divulgar a cultura mineira em todas as suas
expressões e em sua diversidade regional, promovendo a
circulação de bens culturais;
II - elaborar e executar planos, programas e projetos de

pesquisa, documentação e divulgação das manifestações
culturais;
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III - promover a preservação do patrimônio cultural,

histórico e artístico do Estado, incentivando o seu uso e a
fruição pela comunidade;
IV - promover ações que visem a estimular o surgimento e o

desenvolvimento de vocações artísticas;
V - estimular a pesquisa e a criação artística, promovendo

a sua veiculação;
VI - apoiar e promover a instalação e a atuação de
bibliotecas, museus, teatros e outras unidades culturais;
VII - promover a formação, o aperfeiçoamento e a
qualificação de técnicos e agentes culturais;
VIII - articular-se com órgãos e entidades oficiais e
agentes diversos da comunidade, bem como relacionar-se com
instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, com
vistas ao intercâmbio e à cooperação culturais;
IX - incentivar a aplicação de recursos públicos e privados

em atividades culturais, promovendo e coordenando a sua
captação;
X - supervisionar e coordenar, por meio do Instituto
Estadual do Património Histórico e Artístico de Minas Gerais
- IEPHA -, o levantamento e o cadastramento do patrimônio
cultural, histórico e artístico do Estado, com vistas a sua
preservação, proteção e adequada utilização pela comunidade.

Seção II
Da Estrutura Orgânica

Art 2 - A Secretaria de Estado da Cultura tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Racionalização e Informação;
b) Centro de Planejamento e Orçamento;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Ação Cultural:
a) Diretoria de Desenvolvimento Cultural e Açãc
Regionalizada;
b) Diretoria de Pesquisa, Informação Cultural e Divulgação;
c) Diretoria de Projetos e Atividades Especiais;
V - Arquivo Público Mineiro:
a) Diretoria de Arquivos Permanentes:
1 - Divisão de Documentos Escritos;
2 - Divisão de Documentos Fotográficos, Iconográficos,

Cartográficos e Audiovisuais;
b) Diretoria de Gestão de Documentos:

- Divisão de Arquivos Intermediários;
2 - Divisão de Integração Sistêmica;
c) Diretoria de Acesso a Informação e Pesquisa:
1 - Divisão de Consultas;
2 - Divisão de Biblioteca e Publicações Oficiais;
3 - Divisão de Pesquisa e Promoções Culturais;
d - Divisão de Conservação de Documentos;
VI - Superintendência de Bibliotecas Públicas:
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a) Diretoria de Regionalização da Ação Bibliotecária:
1 - Divisão de Bibliotecas-pólo e Bibliotecas Municipais;
2 - Divisão de Pesquisa e Apoio Técnico;
b) Diretoria de Extensão:
1 - Divisão de Multimidia;
2 - Divisão de Carros-Biblioteca e de Caixas-Estantes;
3 - Divisão de Bibliotecas Comunitárias;
c) Biblioteca Pública Estadual "Luiz de Bessa:
1 - Divisão de Coleções Especiais;
2 - Divisão de Referência e Estudos;
3 - Divisão de Empréstimos;
4 - Biblioteca Infantil e Juvenil;
5 - Divisão de Braille;
d) Diretoria de Processamento e Informatização:

- Divisão de Seleção, Aquisição e Registro;
2 - Divisão de Tratamento da Informação;
3 - Divisão de Preparação e Reparação;
e) Hemeroteca Pública de Minas Gerais:
1 - Divisão de Recolhimento e Processamento Técnico;
2 - Divisão de Consultas e Informação;
VII - Superintendência de Museus:
a) Diretoria de Museologia:
1 - Divisão de Pesquisa e Documentação;
2 - Divisão de Museografia e Extensão;
b) Diretoria de Conservação e Restauração;
c) Museu Mineiro;
d) Museu Casa Guignard - Ouro Preto;
e) Museu Casa Guimarães Rosa - Cordisburgo;
f) Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - Mariana;
VIII - Superintendência de Publicações e do Suplemento
Literário de Minas Gerais:
a) Diretoria de Edição;
b) Diretoria de Difusão

Capitulo II
Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art 3g - Integram a Secretaria de Estado da Cultura:
1 - por subordinação:
a) o Conselho Estadual de Cultura;
II - por vinculação:
a) a Fundação Clóvis Salgado;
b) o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais - IEPHA-MG -;
c) a Fundação de Arte de Duro Preto - FAOP -;
d) a Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

Capitulo III
Dos Cargos

Art. 4Q - Ficam extintos os cargos de provimento em
comissão do Quadro Especial da Secretaria de Estado da
Cultura, constantes no anexo desta lei.
Art. 5Q - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-

Chefe, código MG-24, símbolo AH-24, 1 (um) cargo de Diretor
II, código MG-05, símbolo DR-os, lotado na Secretaria de
Estado da Cultura, observado o disposto no art. 2Q do
Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995.
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Capitulo IV

De Disposições Finais
Art. 6 - A descrição e a definição da
unidades administrativas previstas no art
identificação dos cargos a que se referem
serão feitas em decreto.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor
publicação.

competência das
• 2, bem como a
os arts. 4Q e S,

na data de sua

Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
ANEXO

(a que se refere o art 4Q da Lei flQ , de de de
1996) -

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

O referido anexo foi publicado na edição do dia 13/6/96 do
"Diário do Legislativo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
P19 761/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 761/96, do Governador do Estado, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências, foi aprovado nos turnos regimentais.
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 No 761196
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, extingue cargos e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia,

criada pela Lei nQ 6.953. de 16 de dezembro de 1976, passa a
ter a seguinte estrutura orgânica:
1 - Gabinete;
II - Assessoria Técnica;
III - Assessoria de Planejamento e Coordenação - APC:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
IV - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
V - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento:
a) Diretoria de Gestão de Programas Especiais;
b) Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Informacionais;
VI - Superintendência de Ciência e Tecnologia:
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a) Diretoria de Informação e Difusão em Ciência e
Tecnologia;
b) Diretoria de Estudos Técnicos;
C) Diretoria de Articulação Institucional.
Parágrafo único - Á descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2 - O Quadro II, relativo a cargos comissionados, do
Anexo 1-O do Decreto flQ 36.033, de 14 de setembro de 1994,
que contém o Quadro Especial da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, observado o disposto no art. 2g do
Decreto no 37.711, de 29 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

- transformação em 1 (um) cargo da classe de Assessor-
Chefe, código MG-24, símbolo AI-i-24, de 1 (um) cargo de
Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
II - criação de 1 (um) cargo na classe de Assessor-Chefe.

código MG-24, símbolo AH-24;
III - extinção dos seguintes cargos:
a) 1 (um) cargo de Assessor-Técnico, código MG-18, símbolo

AT-18;
b) 5 (cinco) cargos de Supervisor III, código CH-03.

simbolo 10/A;
c) 2 (dois) cargos de Assistente Administrativo, código EX-

06, símbolo 9/A;
d) 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-08,

simbolo 8/A.
Parágrafo único - A identificação e a codificação dos

cargos de que trata este artigo serão feitas em decreto.
Art. S - A função executiva do Programa Estruturante-
Missões Tecnológicas, previsto no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e aprovado pela Lei ng
12.051, de 29 de dezembro de 1995, fica atribuída à
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento, de que trata
o inciso V do art. lQ desta lei.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 1.395/96
Mesa da Assembléia

Relatório
A proposição em tela, de autoria da Deputada Elbe Brandão,
tem por escopo a inserção nos anais da Assembléia do
pronunciamento intitulado 'A Grande Semeadura', do Prof.
José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES.
Publicada em 16/5/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição submetida à apreciação da Mesa da Assembléia
subordina-se à prescrição do art. 245, XIII, do Regimento
Interno, que diz:
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"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:
1- ............................................
XIII - inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para
o Estado;".
Na seqüência, o art. 246 exige que o assunto seja submetido
a parecer, nos termos do art. 80, que define a competência
para o caso. vejamos:
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete.. privativamente,

dentre outras atribuições:

VIII - emitir parecer sobre:
a) ............................................
c) requerimento de inserção, nos Anais da Assembléia, de

documentos e pronunciamentos não oficiais;".
A exigência do art. 245, XIII, do Regimento Interno, de

enquadrar-se o pronunciamento como "especialmente relevante
para o Estado" está assegurada pelo próprio teor da peça
analisada. Já se disse tanto, no Brasil, sobre educação, sem
a contrapartida de ações concretas, que tudo que se disser a
mais perde sua força de comunicação. Não é o caso do
pronunciamento "A Grande Semeadura", sobre a JNIMONTES, o
qual se reveste de tamanha importância que se nos afigura
como um plano de ação para promover "a interiorização e a
democratização do ensino superior público estadual".
A proposição sob comento é, pois, conveniente e oportuna,

não existindo óbice à sua tramitação.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.395/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen,
relatora - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira -
Rémolo Aloise - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.399/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Almir Cardoso, o requerimento em
tela pretende a obtenção de informações do Presidente da
COPASA-MG acerca de investimentos realizados no Municipio de
Paracatu.
Publicada em 16/5/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

As atribuições do Legislativo não se resumem na competência
para elaborar leis. Exerce esse Poder outras funções de
relevante importãncia. Além da função meramente
deliberativa, tem as atribuições de fiscalização e controle,
que desempenha por vários procedimentos.
O requerimento que ora se submete à apreciação da Mesa da

Assembléia visa à obtenção de informações da COPASA-MG sobre
os valores dos investimentos realizados no Município de
Paracatu. A solicitação relaciona-se, pois, a ente
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administrativo autônomo, de direito público interno, que
executa serviços próprios do Estado, em condições idênticas
ás do Estado, com os mesmos privilégios da administração
matriz e passivel dos mesmos controles a que se submetem os
atos dessa administração. Subordina-se, assim, esse órgão às
regras da administração pública indireta, por enquadrar-se
na prescrição do f 1Q do art. 14 da Constituição Estadual:
"Art. 14 - .............
6 lg - Administração pública indireta é a que compete:

- à autarquia, de serviço ou territorial
à sociedade de economia mista;
à empresa pública;

iv - à fundação pública;
V - às demais entidades de direito privado, sob controle
direto ou indireto do Estado.".
Deve, pois, a empresa em questão ajustar-se às exigências
de controle e fiscalização, como manda o art. 62, XXXI, da
Carta Estadual
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta;".
No que se refere aos trâmites da proposição, constatamos

que estão de acordo com as exigências dos arts. 245, XII.
246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.
Nada obsta, pois, a que seja acolhida a solicitação sob

comentário.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
nç 1.399/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen,
relatora - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira -
Rêmolo Aloise - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.401196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em

epigrafe tem o intuito de obter informações da Secretaria da
Fazenda sobre as negociações realizadas por ocasião da venda
da Companhia Paraibuna de Metais.
Publicada em 17/5/96, vem a matéria à Mesa, para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

De conformidade com as normas regimentais, os requerimentos
que pedem informações às autoridades estaduais estão
sujeitos à deliberação do Plenário, dependendo, ainda, de
parecer (arts. 245, XII, e 246, do Regimento Interno).
Além disso, o art. 80, VIII. "d, do Diploma Regimental
prescreve:
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

dentre outras atribuições:
1- ...........................................
VIII - emitir parecer sobre:
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a)
d) requerimento de informações ás autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia;".
A proposição em exame pretende obter esclarecimentos da

Secretaria da Fazenda sobre negociações relativas à venda da
Companhia Paraibuna de Metais. Trata-se de ato da
administração pública direta, dependente, portanto, de
controle e fiscalização da Assembléia, nos termos do art.
62, XXXI. da Constituição Estadual, que manda:
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta;".
Não há nada, pois, que possa obstar a tramitação do

requerimento.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
flQ 1.401/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de junho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen,
relatora - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira -
Rémolo Aloise - António Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.422196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a

proposição em análise tem por escopo solicitar informações
ao DER-MO sobre as obras da estrada que liga Santa Rita de
Caldas a Ibitiúra de Minas.
Publicada em 23/5/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O DER-MO vincula-se, por determinação do arU 19, II, "b,
da Lei nQ 10.827, de 24/7/92. à Secretaria de Transportes e
Obras Públicas e subordina-se á regra do art. 14 da
Constituição do Estado, como entidade da administração
indireta. A providência solicitada pretende obter
informações relativas a obras da estrada que liga os
Municipios de Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas. E.
portanto, matéria sujeita a controle e fiscalização da
Assembléia Legislativa, como ordenado no art. 62, XXXI, da
mesma Constituição.
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta:".
Esse controle, imposto por relação juridica de

responsabilidade, visa ao ideal estabelecido pela
Constituição Federal, que manda:
"Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municipios obedecerá aos
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade .......
Quanto aos procedimentos, segue a proposição os trâmites
traçados pelos arts. 245, XII, 246 e 80, VIII, "d", do
Regimento Interno.
Não há, portanto, impedimento a que se acolha a solicitação

sob comentário.
Conclusão

Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento
flQ 1.422/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Maria José Haueisen,
relatora - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira -
Rêmolo Aloise - Antônio Júlio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.426196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o requerimento

em epígrafe tem por objetivo solicitar informações á COPASA-
MG sobre a construção de barragem na cidade de Pedra Azul
Publicada em 23/5/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
o controle e a fiscalização dos atos do Poder Executivo
integram o conjunto de matérias sujeitas á competência
originária do Legislativo, como se pode observar pela
leitura do art. 62, XXXI, da Constituição Estadual, a seguir
transcrito.
Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ...........................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;".
Esse controle é imposto pela relação jurídica de
responsabilidade. Não surge de uma outorga de poderes e sim
dos próprios sistemas jurídicos de garantia. Nasce
obrigatório da própria lei, de certas disposições textuais
imperativas.
Pretende-se com o requerimento a obtenção de informações da

COPASA-MG sobre a construção de uma barragem na cidade de
Pedra Azul
O art. 19 da Lei nQ 10.827, de 24/7/92, vincula a COPASA-MG

à Secretaria de Transportes e Obras Públicas, subordinando-
a, portanto, ao controle e à fiscalização do Poder
Legislativo, como reza o artigo da Constituição Estadual
anteriormente citado.
No que tange aos trâmites processuais, a proposição está de

acordo com as exigências dos arts. 245, XII, 246 e 80. VIII,
'd", do Regimento Interno.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.426/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de junho de 1996.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 160a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
853 a 855/96 - Requerimentos ns 1.489 a 1.497/96 - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Almir Cardoso - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições - Questões
de ordem; chamada de recomposição de "quorum"; inexistência
de número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio Júlio
- Aiiton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior
- Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Ojalma Diniz - Durval Angelo
- Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Rêgis - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho
Zeitune - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinflo Patrús) - As 141h15min,
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. 2rSecretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 23-Secretária, procede â
leitura da ata da reunião anterior, que ê aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado José Maria Barros, 1Q-Secretário ad hoci, lê

a seguinte correspondência:
O F 1 CI OS
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Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da
Saúde, solicitando o apoio desta Casa na execução e na
divulgação da Campanha Nacional de Multivacinação, cuja
primeira etapa será realizada no dia 15/6/96.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
comunicando o interesse dessa empresa pelo sistema de
informações Assembléia On-Line e solicitando uma cópia do
software de comunicação e uma senha de acesso.
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira (2), Chefe do Cerimonial do
Governo do Estado, agradecendo, em nome do Governador, o
convite para a reunião especial em homenagem á memória do
Sr José Maria Alkmin e designando para seus representantes
os Srs. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil e de
Comunicação Social, e Arésio Dámaso e Silva, Procurador-
Geral do Estado.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, Antônio Aureliano, Jair
Siqueira e Saraiva Felipe, Deputados Federais, e Honôrio
Tomelin, Diretor Executivo da UNA, agradecendo o convite
para a reunião especial em homenagem à memória do Sr José
Maria Allcmin.
Do Sr. Bolivar Santiago da Silveira, Presidente da APAE de
Passos, solicitando urgência na criação do Conselho e do
Fundo Estadual de Assistência Social. (- Anexe-se aos
Projetos de Lei ns 816 e 819/96.)

CARTOES
Dos Srs. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da
Habitação, José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral
do Governador do Estado, e José Tarcísio Caixeta, Secretário
Municipal de Indústria e Comércio, agradecendo o convite
para a reunião especial em homenagem á memória do Sr. José
Maria Alkmin.
Do Sr Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria
Pública, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem à Associação Comercial de Juiz de Fora.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador do Estado (2), agradecendo o convite para a
reunião especial comemorativa do Dia Internacional da Mulher
e para o ciclo de debates sobre legislação eleitoral.

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 Np 853/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Ilicinea -, com sede no Município
de Ilicinea
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Ilicinea -, com
sede no Município de Ilicinea.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A APAE de Ilicinea foi fundada em 27/6/91 e,

desde a fundação, mantém sua filosofia de trabalho a partir
das normas emanadas da APAE nacional-
Sua diretoria não recebe remuneração de espécie nenhuma, e

a totalidade dos recursos recebidos é empregada em beneficio
da própria entidade. -
As APAEs espalhadas pelo Brasil são conhecidas,
principalmente, pelo trabalho de apoio às famílias cujos
,filhos são portadores de doenças mentais. Na verdade,
realizam um trabalho de forte alcance social e suprem a ação
do Governo, geralmente ineficiente nessa área de saúde.
Conceder á APAE de Ilicinea o titulo de entidade de
utilidade pública será garantir-lhe as melhores condições
para a realização de seu meritório trabalho.
- Publicado, vai o projeto ás 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 854196
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso - MG, com
sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Municipais de São Sebastião do Paraíso - MG,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de São Sebastião do Paraíso - MG é constituído
para fins de estudo, coordenação, representação legal da
categoria profissional dos servidores públicos municipais de
São Sebastião do Paraíso, independentemente do regime
funcional a que pertençam, na base territorial do Município
de São Sebastião do Paraíso e, ainda, com o intuito de
colaborar com os poderes públicos e demais entidades
congêneres e manter serviços de assistência aos associados,
entre outros.
Em vista do trabalho desenvolvido por essa instituição,

evidencia-se seu caráter de utilidade pública, objetivamente
demonstrado pela documentação anexa. Em consonância com as
altas finalidades a que se propõe este projeto de lei,
espera-se a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Administração Pública, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 855196
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Simonésia, com sede no Município
de Simonésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Simonésia, com
sede no Município de Simonésia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: A referida Associação é uma entidade sem fins
lucrativos, que se encontra em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos, em Simonésia, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelo exercício dos cargos.
A entidade tem como objetivos manter e incentivar a criação
de estabelecimentos especializados, destinados ao
tratamento, à educação, habilitação, reabilitação e inserção
social do excepcional; promover meios para o desenvolvimento
de atividades extracurriculares; desenvolver a
especialização e o treinamento do pessoal que irá trabalhar
com educação de excepcionais; levar a público o problema do
excepcional; apoiar ou prestar assistência a associações
congéneres, entre outros.
A APAE de Simonésia integra-se à Federação Nacional das
APAEs, da qual recebe orientação, apoio e permissão para o
uso dos símbolos e da marca registrada APAE; além disso,
segue seu estatuto e se submete à sua supervisão.
Pelo caráter assistencial da entidade em questão, em

consonância com seu estatuto, julgamos justa a declaração de
sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 196, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

Ng 1.489/96, da comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em que pede seja solicitada ao Secretário da
Fazenda cópia do protocolo assinado entre o Estado e a
empresa automobilística Mercedes-Benz para instalação desta
no Município de Juiz de Fora. (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 1.490/96, do Deputado Jairo Ataide, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas à ampliação • dos limites de isenção
referentes ao faturamento mínimo das microempresas e do
pequeno produtor rural. (- A comissão de Fiscalização
Financeira.)
Ng 1.491/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
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Maçônica Voluntários da Perfeição, localizada no Município
de Governador Valadares, por seus 15 anos de existência.
NQ 1.492/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Cedros do Líbano, localizada no Município de
Itambacuri, por seus 20 anos de existência.
NQ 1.493/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Obreiros de Hiran, localizada no Município de
Miradouro, por seus 27 anos de existência. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.
NQ 1.494/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governo do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga as
sedes dos Municípios de Monte Azul e Gameleira.
NQ 1.495/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governo do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga as
sedes dos Municípios de Porteirinha e Serranópolis.
NQ 1.496/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governo do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga as
sedes dos Municípios de Porteirinha e Pai Pedro.
NQ 1.497/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governo do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga as
sedes dos Municípios de Mato Verde e Catuti. (- Distribuídos
à Comissão de Administração Pública.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, imprensa, cidadãos e cidadãs presentes nas
galerias, hoje gostaríamos de abordar questões referentes a
dois Bancos, as quais temos acompanhado com muita atenção e,
também, com muita apreensão. Estamos solidários com os
funcionários dessas duas instituições, que são o Banco do
Brasil e o BEMGE.
No ano passado, tivemos oportunidade de coordenar uma

comissão especial que cuidou do processo de enxugamento e de
fechamento de agências do Banco do Brasil no Estado de Minas
Gerais, o que acarretou demissões de funcionários. Naquele
momento, concluímos o belíssimo relatório, apresentado pelo
Deputado Clêuber Carneiro, que, além de apontar problemas e
antecipar uma situação a que assistimos hoje, como o
trabalho gratuito, a demissão de funcionários e o fechamento
de agências em praças nas quais o Banco do Brasil se
mostrava imprescindível, também contemplou o processo de
capitalização - que naquele momento, tinha sido apresentado
pelo gabinete do representante dos funcionários do Banco do
Brasil à diretoria da empresa -, mostrando que, se essa
medida fosse adotada naquele momento, não teria sido
frustrada, como foi agora, quando se tentou, tardiamente,
recuperar essa idéia, já depois de o Banco do Brasil ter
divulgado um grande prejuízo no seu balanço de final de ano.
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Em Minas Gerais, estamos assistindo a uma redução drástica
do número de funcionários do Banco do Brasil: de 11 mil
funcionários, que havia no começo do ano passado, hoje, após
vários processos pelos quais a empresa vem passando, estamos
reduzidos a 9 mil funcionários nas agências do Estado. Na
semana passada, foram demitidos em torno de 80 funcionários
no Pais, e 8 funcionários em Minas Gerais. São os chamados
excedentes, aqueles que não se curvaram, que não se dobraram
e, portanto, não pediram transferência compulsória e, muito
menos, se demitiram de forma voluntária. O banco do Brasil
vem ameaçando, desde o ano passado e, agora, nos últimos
dias, vem demitindo os funcionários excedentes.
Faremos a leitura de um artigo publicado na "Folha de S.
Paulo" de hoje, de Clóvis Rossi: ( Lê:)
"Selvageria no BB - Clóvis Rossi.
São Paulo - O presidente do Banco do Brasil, Paulo César
Ximenes, aparece, orgulhoso, em anúncios na TV prometendo
que o Banco, o maior do Brasil, será também o melhor.
Pode ser, mas, antes, será preciso alterar radicalmente a

política de recursos (des)humanos que está sendo adotada.
O 66 instituiu um clima interno de terror, descarregando
sobre os funcionários as falhas de gestão responsáveis pelo
volumoso prejuízo da instituição. Já relatei, neste espaço,
o fato de 14 funcionários do 66 terem se suicidado, só em
1994, em função do ambiente criado.
Agora, a selvageria prossegue. Só no Estado de São Paulo e
só esta semana, 90 funcionários foram transferidos
compulsoriamente de suas cidades de origem, a maioria para a
Capital
Há casos como o de uma funcionária com 20 anos de casa,

concursada, lotada em São José do Rio Preto, que foi avisada
ontem que já está transferida e tem que assumir segunda-
feira seu novo posto, em uma agência da Capital, a 450km de
distância.
Tem 11 anos de residência em Rio Preto, todos a serviço do
66, marido estabelecido na cidade, casa própria e dois
filhos, ambos em idade escolar e obviamente no meio do ano
letivo.
De repente, a vida de toda uma família é desmontada pelo

patrão, sem que o Banco nem sequer abra o diálogo ou permita
que se discutam alternativas. Suponho que o drama seja
idêntico, se não pior, nos demais 89 casos.
O Sindicato dos Bancários está cansado de protestar contra

o o terrorismo. Repete agora o protesto, informando que •'o
Banco só tem autonomia para transferir "ex-officio"
(compulsoriamente) os funcionários detentores de comissão a
nível de administração", o que não ê o caso da maioria das
90 vitimas recentes.
Se é assim que o governo dito social-democrata quer fazer a
reforma do Estado, sugiro que contrate o General Augusto

2	Pinochet como consultor.
Trata-se de um processo de selvageria que vem sendo imposto

g ao funcionalismo do Banco do Brasil. Estamos prestes a
assistir a uma situação muito parecida no BEMGE. .Já vimos
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isso acontecendo com o CREDIREAL e, hoje, vemos processo
muito semelhante sendo preparado para ser imposto ao BEMGE.
Gostaríamos de deixar pública a nossa discordância com o
modo de pensar de alguns Deputados, que insistem em dizer
que não é o momento de se discutir a privatização do BEMGE,
uma vez que não se encontra em pauta o assunto e o Governo
não encaminhou a esta Casa nenhum projeto com esse objetivo.
Queremos afirmar que o processo de privatização do BEMGE já
está iniciado, através das agências que estão sendo
fechadas. O movimento sindical nos dá o número de 20
agências que estão sendo fechadas, embora a imprensa fale em
19. São elas: em São Paulo: Franca, Guarulhos, Santos,
Liberdade, Dom José de Barros, Quitanda. Faria de Lima,
Campinas; no Paraná: Foz do Iguaçu e Londrina; em Sergipe:
Aracaju; no Amazonas: Manaus; em Goiás: Anápolis; no Piaui:
Teresina. Estão sendo fechadas, ainda, as agências de São
João do Menti, São Gonçalo, Gomes Freire, Cinelândia,
Buenos Aires e Castelo, no Rio de Janeiro.
Portanto, Srs. Deputados, gostaríamos, também, de dizer
que, na semana passada, tivemos o dissabor de ter o nosso
requerimento derrotado na Comissão de Administração Pública,
requerimento que convocava o Secretário da Fazenda e o
Presidente do Banco do Estado de Minas Gerais para,
juntamente com o movimento sindical e os representantes do
funcionalismo do Banco, iniciarem o debate acerca, se não da
privatização, ao menos desse processo que está em curso e
que tem causado grandes transtornos e apreensão ao
funcionalismo do BEMGE.
O Governo já deixou clara a sua intenção de privatizar o
BEMGE, logo após a privatização do CREDIREAL. E esta Casa já
autorizou o Governo do Estado a fazer empréstimo junto ao
Banco Central, com recursos do PROER, para providenciar a
preparação do Banco do Estado para a privatização.
Gostariamos de dizer que não concordamos de maneira nenhuma
com a lógica que tem sido aplicada na análise dos bancos e
do conjunto da economia. A sanha neoliberal não computa a
vida, o ser humano no seu processo. São funcionários que
dedicam uma vida toda á empresa; são pessoas que, no final
de sua vida ativa de trabalho, se vêem na rua, de uma hora
para outra. E o pior de tudo é que esse processo vem sendo
implementado sem nenhuma discussão com o funcionalismo e com
o movimento sindical.
Salientamos a importância do Banco do Estado para a
economia mineira, o que seria desnecessário, uma vez que
todos os senhores bem conhecem a capilaridade desse Banco,
reconhecendo a importância dessa instituição, principalmente
para os pequenos municípios que, muitas vezes, só têm a
agência do Banco do Estado.
Gostaríamos de reafirmar a necessidade de abrir negociação
com o funcionalismo e, acima de tudo, de trazer para esta
Casa esse debate. Como já nosmanifestamos, o processo de
privatização do BEMGE já está em curso e, portanto, não
precisamos esperar que um ato oficial chegue a esta Casa,
pois sabemos que as medidas implementadas nos últimos dias
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sinalizam completamente para a privatização, uma vez que já
vimos esse processo ser implementado no CREDIREAL.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaríamos de
registrar o nosso repúdio pela maneira corno vem sendo
conduzido o processo e pela omissão do Governo do Estado,
que não recebe o funcionalismo e não abre nenhum canal de
interlocução com o movimento sindical e vai implementando,
passo a passo, as medidas saneadoras, à revelia de todos
aqueles que, durante muitos anos, contribuíram para
constituir uma empresa sólida e respeitada por todos os
mineiros.
Temos conhecimento de que o BEMGE possui uma das menores
médias de funcionários por ponto de atendimento,
considerando-se os bancos privados. A média do BEMGE é de 13
funcionários por ponto de atendimento, e a do sistema
financeiro é de 20 funcionários. Isso mostra que o BEMGE,
hoje, é um banco de estrutura enxuta, que presta relevantes
serviços ao povo mineiro e precisa ser preservado. Muito
obrigado.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
1g Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 Parte da reunião, com a la 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.

Questões de Ordem
O Deputado Qlinto Godinho - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de "quorum".
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito seja

feita chamada para recomposição de 'quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr.

Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Procede à

chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Não

há" quorum" para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de
amanhã, dia 14, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA llOa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; discurso dos
Deputados Ourval Angelo, Gilmar Machado, Maria José
Haueisen, Ivo José e Almir Cardoso; aprovação; pedido de
verificação de votação; palavras do Sr. Presidente -
Prosseguimento da votação, em 2g turno, do Projeto de Lei n
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733/96; requerimentos do Deputado Gilmar Machado (2);
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque;
pedido de verificação de votação; palavras do Sr.
Presidente; questão de ordem; votação da Emenda nQ 1;
aprovação; votação da Emenda flQ 2; questão de ordem;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Clêuber Carneiro;
aprovação; pedido de verificação de votação; palavras do Sr.
Presidente; questão de ordem; votação da Decisão da
Presidência quanto á questão de ordem suscitada; aprovação
da Decisão da Presidência; declaração de voto; retificação
do resultado da votação da Decisão da Presidência;
ratificação da aprovação da Emenda flQ 2 - Votação, em turno
único, do Projeto de Lei np 734/96; requerimento do Deputado
Durval Ângelo; discurso dos Deputados Durval Angelo, Gilmar
Machado, Ivo José, Almir Cardoso e Maria José Haueisen;
rejeição do requerimento; pedido de verificação de votação;
palavras do Sr. Presidente; inexistência de "quorum' para
votação; anulação da votação - Prosseguimento da discussão,
em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 745/96; discurso do
Deputado Durval Angelo; questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria
José Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão -
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - 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 - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Kemil Rumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 201h14min,
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 da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Gilmar Machado, pedindo da alteração da pauta, de modo que o
Projeto de Lei nQ 747/96 seja apreciado antes do Projeto de
Lei nQ 746/96. Em votação, o requerimento. Para encaminhá-
la, com a palavra. o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, a proposta do Deputado Gilmar Machado, de
inversão de pauta, se justifica pelo fato de já termos
iniciado, na parte da tarde, um processo de discussão.
Aliás, o Deputado Gilmar Machado foi interrompido pela
suspensão da reunião, quando estava no uso de seu tempo
regimental. Então, é normal que concluamos os debates. Por
sinal, temos mais oito colegas inscritos para a discussão.
Temos de travar os debates de tal forma que o voto de cada
um dos Deputados seja claro e que estejamos sabendo em que
estamos votando.
Um dos grandes problemas no processo legislativo é o
afogadilho com que, muitas vezes, o projeto é votado, o que
pode levar a erros ou a não se ter garantia de que a lei
seja aplicada. Assim, entendemos que esse requerimento de
inversão de pauta é de grande importância. Ainda mais quando
o projeto em questão trata da reforma administrativa, que é
mais importante que a questão do empréstimo. Isso porque
essa reforma administrativa interfere na vida de milhares e
milhares de cidadãos que são servidores públicos do Estado.
Trata-se de uma reforma que o Sr. Governador não discutiu
com ninguém e que fez de cima para baixo, teleguiado pelo
Governo Federal, por Fernando Henrique Cardoso. O que vai
acontecer é que nós, representantes do povo de Minas Gerais,
representantes de todos os segmentos da sociedade, a
corrigiremos posteriormente ou serenos procurados pelos
servidores prejudicados por uma reforma que não levou em
conta as condições reais do Estado de Minas Gerais.
Contraditoriamente, temos um Governo que dizia, a toda
hora, que o problema do serviço público já estava sendo
tratado de forma adequada; que não havia crise; que o Estado
estava saneado financeiramente; que não havia inchaço do
quadro de servidores. Vem, agora, o mesmo Governo escolher
como bode expiatório da crise - ou de sua incompetência para
gerir, de sua fraqueza para tomar decisões e resolver
problemas, atingindo as questões fundamentais do Estado - os
servidores públicos do Estado. Então, justifica-se a
proposta do nobre colega para a inversão da pauta. Isso vai
permitir que, primeiro, se faça a discussão da natureza da
reforma, dos prejuízos e vantagens que porventura ela possa
trazer. Depois, apreciaremos outras questões especificas,
como a do empréstimo.
Além disso, esse empréstimo é apresentado de forma obscura.
O Governo declarou, por meio de seu Secretário da Fazenda,
em comissão desta Assembléia, que os R$400.000.000,00 do
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PROER seriam suficientes para sanear o CREDIREAL., cuja
privatização tinha sido autorizada por lei oriunda de
projeto aqui aprovado. Posteriormente, ouvimos o L.ider do
Governo falar em R$720.000.000,00. Agora, sem sabermos de
onde vem, aparece uma emenda, no empréstimo, de
R$1.500.000.000,00. O que se quer com isso?
Quer-se fazer com que os Deputados desta Casa aceitem, "a
prior?', a privatização do BEMGE como um fato consumado, sem
que se faça, como na reforma, a discussão dessa
privatização. A nossa visão é que, hoje, a privatização do
BEMGE seria muito prejudicial ao Estado, que perderia o
poder de intervenção na economia, o • poder de investimento em
determinadas áreas. Não me canso de dizer que a Renault se
decidiu pela instalação no Paraná pela capacidade de
investimento do BANESTADO, do Banco do Estado do Paraná, que
permitiu empréstimos a empresários do setor privado para
serem parceiros na implantação daquela empresa. Em Minas,
aconteceu o processo contrário. Além da total omissão,
devida ao processo de sucatamento que vem sofrendo, do Banco
do Estado, o próprio Governo, ao invés de passar a
responsabilidade para a iniciativa privada, financia a vinda
da Mercedes-Benz, emprestando, com 3 anos de carência e
juros de 3% ao ano, R$100.000.000,00 a essa empresa, ao
mesmo tempo em que fala em dificuldades financeiras e vai
buscar, no mercado financeiro, recursos a juros de 3% ou 4%,
para suas antecipações de receita. E, mais ainda, ouvimos a
denúncia - até agora não desmentida pelo Governo, que não
enviou a esta Casa o protocolo da Mercedes - de que o
Governo teria assumido o compromisso de emprestar, nos
próximos 10 anos, iüo.000.000,00 à Mercedes, para que ela
se consolide no Estado.
Desse jeito, seria mais fácil que, em vez de gerar 1.500

empregos em Minas Gerais, com a Mercedes, o Governo apoiasse
pequenos empreendimentos e médios empresários, para que se
gerasse, com isso, um número muito maior de empregos. Que é
que vemos? um Governo subserviente à politica neoliberal de
Fernando Henrique Cardoso, subserviente aos interesses do
setor privado e que vem aqui, de forma pouco clara,
introduzir uma emenda relativa a um empréstimo de
R$1.500.000.000,00 para saneamento das instituições
financeiras do Estado, sem esclarecer a sociedade quanto ao
porquê desse dinheiro. Ai, Srs. Deputados, o correto é
agirmos como Poder. A postura que temos de ter é a de
exigirmos transparência do Governo. Ou será que vamos dizer
"sim, senhor" a tudo? Meu velho pai recordava sempre um
ditado que diz: 'Quem abaixa demais a cabeça, mostra outra
parte do corpo". E importante que reflitamos sobre o
assunto, e para isso torna-se necessária a inversão da
pauta.
Pensamos que, ao apoiar o requerimento de inversão da
pauta, do Deputado Gilmar Machado, permitiremos que a
discussão seja feita, permitiremos que o debate seja trazido
realmente ao Plenário, permitiremos que haja transparência e
faremos aquilo que constitui a função constitucional do
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Poder Legislativo mineiro, a de legislar e fiscalizar, de
estar atento às ações do Poder Executivo, de zelar pelo
patrimônio público, pelo patrimônio de Minas Gerais. Ao
permitir que emendas como essas continuem chegando, estamos
de certa forma abrindo mão de nosso papel enquanto Poder
Legislativo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, estamos aqui para defender a inversão da
pauta da nossa reunião.
Entendemos que a discussão que estamos travando, a respeito
da reestruturação das várias secretarias, tem por objetivo
possibilitar o debate da reestruturação da Secretaria de
Estado da Cultura. Temos aí emendas que necessitam de um
aprofundamento maior. Quanto à reestruturação da Secretaria
de Estado da Habitação, já conseguimos equacionar quase
todos os problemas. Entendemos, portanto, que há necessidade
de um aprofundamento maior na discussão do Projeto flQ
747/96, que reestrutura a Secretaria de Cultura do nosso
Estado. Muitos podem perguntar qual é o nosso objetivo, já
que estamos tratando de assuntos idênticos, ou seja, a
reestruturação das secretarias, mas a diferença está
logicamente em cada secretaria. A Secretaria da Habitação
tem urna função diferente da Secretaria da Cultura. Queremos
colocar aqui que durante o debate realizado nas várias
comissões, e também no Plenário, em lQ turno, aquela que
apresentou um debate mais aprofundado e mais dúvidas quanto
à sua reestruturação foi exatamente a Secretaria da Cultura.
Entendemos que essa questão merece de nós uma atenção maior,
e requer um esforço maior de debate, de acompanhamento e de
aprofundamento. Isso só se será possível se conseguirmos a
inversão da pauta. Posteriormente, ao equacionarmos o
problema referente às dúvidas que ainda temos a respeito da
reestruturação da Secretaria da Cultura, ai, sim, teremos
condições de abordar a reestruturação da Secretaria de
Estado da Habitação.
Esta Casa já realizou debates e seminários sobre questões
relativas á Secretaria da Habitação, como a questão urbana.
Tramitou nesta Casa um projeto de iniciativa popular que
cria um fundo para a habitação. Fizemos aqui um ciclo de
debates para discutir e aprofundar essa questão
Solicito a cada Deputado que analise detidamente as

matérias colocadas na pauta. Estaremos, evidentemente, aqui
votando todas elas, mas entendemos que deveríamos fazer a
inversão da pauta no ato da votação.
Entendemos que o processo cultural de Minas Gerais é

extremamente rico. Somos um Estado que sempre foi cuidadoso
a esse respeito, que sempre investiu muito nisso. Temos um
legado histórico muito grande em termos de arquitetura,
escultura e pintura. Temos cidades maravilhosas, inclusive
Ouro Preto é patrimônio histórico da humanidade. Entendemos
que é fundamental que essas questões sejam explicitadas
durante o debate. Precisamos ter - e no projeto consta isso



 

- 594

- uma preocupação muito grande com relação a essas questões,
com relação à preservação do patrimônio.
Além do aspecto fisico que temos em cidades como Ouro Preto

e Congonhas, temos outros elementos importantíssimos para o
fator histórico deste Estado: temos manifestações
folclóricas importantíssimas que são realizadas em várias
regiões do nosso Estado, como a Cavalhada do Município de
Nova Ponte, no Triângulo. São manifestações que precisam ser
preservadas.
Dentro do processo de reestruturação da Secretaria da

Cultura, precisamos ter claras essas questões, porque-essas
manifestações precisam de apoio, precisam ter atendimento do
Estado. Não podemos ter em mente que o único aspecto
cultural que temos aqui, no Estado, está na nossa
arquitetura, nas construções das nossas cidades históricas.
O Deputado Cléuber Carneiro nos está lembrando, muito
oportunamente, do Rei de Sois, em Januária, que também é
extremamente importante para a cultura mineira. Além dessas,
ainda há outras manifestações às quais queremos nos referir
e, ao mesmo tempo, nas quais queremos nos aprofundar, pois
sentimos que nesse projeto faltou alguma coisa. Foi por essa
razão que apresentamos emendas, na tentativa de aperfeiçoar,
de melhorar esse projeto, para que, de fato, essas
manifestações mais gerais possam ser por ele atendidas. Por
isso, entramos com esse requerimento.
Embasados nessa discussão que acabamos de apresentar,

estamos pedindo, solicitando aos Deputados e às Deputadas o
exame dessa questão; estamos pedindo que nos seja dada a
oportunidade de fazermos esse debate. Posteriormente, sem
nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, passaríamos para a
matéria seguinte, a modificação da Secretaria de Estado da
Habitação, e nesse momento estaríamos recuperando parte de
uni trabalho que iniciamos em anos anteriores, inclusive na
legislatura passada, quando pudemos, a partir de um projeto
de iniciativa popular entregue a esta Casa, debruçarmo-nos
sobre a questão. Foi então iniciado um grande debate, na
tentativa de equacionar os graves problemas de habitação que
o Estado de Minas Gerais também enfrenta, para que
pudéssemos achar alternativas novas e diferentes para a
questão. A intenção sempre foi a de equacionar esse grave
problema de habitação que infelizmente nosso povo ainda
enfrenta.
Para concluir, queríamos solicitar o voto favorável a essa
matéria, a esse requerimento de nossa autoria. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a
Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria ,José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, estamos aqui,
hoje, para discutir e encaminhar projetos de alta
importância que devem ser por nós votados nesta Casa.
Contudo, é muito complicado discutirmos e votarmos, sem
saber nem mesmo o que estamos votando. Qual é nossa
participação em projetos tão importantes?



Por isso, estamos aqui não só pedindo a inversão de pauta,
mas também talando de nossa participação nesse regime
democrático. E muito bonito dizer que democracia é o poder
do povo, o que aprendemos, ainda jovens e adolescentes, nas
escolas primárias, no 1Q grau. Mas, para exercer a
democracia, precisamos de participação; uma participação
consciente e responsável, entendendo que não é verdade o
ditado popular que diz que querer é poder". Ora, democracia
não é apenas querer, e querer nunca é poder.
Se isso fosse verdade, o mundo seria totalmente diferente,
porque todos nós queremos coisas boas para nós, para os
nossos amigos, mas não é isso que, de fato, acontece hoje.
Assim, podemos dizer, invertendo ou plagiando esta frase,
que saber é poder. E, se soubermos quais são os nossos
direitos, qual a nossa participação, qual a necessidade da
cultura na nossa vida, sem dúvida, vamos ter um mundo mais
feliz, um mundo melhor para todos nós
Estamos falando de participação e democracia, de
conhecimento, ao menos, daquilo que vamos aprovar e do
projeto que vamos votar. E a democracia tem pressupostos.
Vou dizer alguns, para podermos avaliar se temos democracia
em nosso Pais.
Para que o regime seja verdadeiramente democrático, é
preciso que todas as classes sociais tenham algum poder,
tenham alguma participação. Mas, já nesse primeiro
pressuposto, estamos vendo que 70% da população brasileira 
alheia a toda participação e a todo poder de decisão.
Outro pressuposto: é preciso que não haja separações

abismais entre as diferentes classes sociais. Quando sabemos
que 10% da população brasileira têm q uase a metade da renda
e da riqueza do Pais e que 40% vivem na mais completa
miséria, temos consciência de que esse pressuposto não
existe, o que dificulta também a existência da democracia.
Um terceiro pressuposto: é preciso que o Poder Público
tenha o mínimo de boa vontade para atender, de maneira
razoável, todas as classes sociais. O que vemos hoje, no
Brasil, é o atendimento, puro e exclusivo, para aqueles que
já têm suas necessidades básicas satisfeitas e usufruem dos
seus direitos políticos e dos seus direitos civis. Não se
fala de outra coisa neste Pais e em todas as classes, a não
ser sobre o abuso da canalização de recursos para os
latifundiários, para os banqueiros, para os grandes
empresários, enquanto o povo, em suas necessidades, é
marginalizado, é espoliado do mínimo que tem.
E, mais ainda: é pressuposto da democracia que haja uma
independência real entre os três Poderes. Não é possível a
subserviência de nenhum deles, do Poder Executivo ao
Judiciário, do Poder Legislativo ao Executivo, ou vice-
versa. Nós, que vivemos nesta Casa, que conhecemos como
funciona a Assembléia Legislativa, como funciona o Congresso
em Brasilia, sabemos muito bem que esse pressuposto, que é
básico para a democracia, não existe entre nós. A
subserviência em tudo do Poder Legislativo ao Poder
Executivo é vergonhosa. A política do "é dando que se
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recebe' está salta em nosso Pais e, normalmente, o Poder
Legislativo está atrelado à vontade e á decisão do Poder
Executiva.
Estamos aqui com projetos importantes, que devem ser bem

conhecidos e bem discutidos. Estamos propondo a inversão de
pauta para que haja, de nossa parte, um maior amadurecimento
das idéias propostas, para que possamos conhecer melhor os
projetos que estão ai e que estão passando a toque-de-caixa,
sem discussões mais sérias.
Aqui temos o Projeto ng 747/96, do Governador, que dispõe

sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura e
dá outras providências. Entendemos que cultura é
manifestação de vida, é a conservação da história de um
povo, é conhecimento, é diversão, é lazer, é vida. Achamos
importante que a Secretaria de Cultura seja reestruturada, e
que possa atender o povo, proporcionando-lhe aquilo de que
necessita, preservando sua cultura, sua es pontaneidade, suas
caracteristicas próprias, e permitindo que todos possam
desenvolver suas habilidades e qualidades pessoais.
Estivemos nesta semana, mais uma vez, no vale do

Jequitinhonha, e visitamos as cidades de Itinga, Comercinho,
Padre Paraíso e Araçuai. Em todas essas cidades vimos
manifestações de cultura popular, na sua mais genuina
expressão, na maneira mais pura de o povo colocar a sua
música, a sua dança e a sua poesia.
Essa cultura que se desenvolve nesse vale tão esquecido
pelos poderes públicos existe sem o Governo e apesar do
Governo. Falo isso porque, de fato, no vale do
Jequitinhonha, urna região rica na cultura popular, a
população não tem sequer aquilo que é necessário para a
vida; não tem sequer os seus principais direitos garantidos.
Estivemos lá há poucos dias, inclusive para discutir o
problema da água. Nem água para beber o povo do
Jequitinhonha tem. Queremos que o projeto da cultura seja
aprovado. Queremos que realmente haja reformas, e que essa
cultura e esse conhecimento facilitem a vida de todo o povo
de Minas Gerais e garantam os pressupostos da democracia e a
vida em abundância para todos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, nessa oportunidade gostaríamos de
manifestar a nossa posição favorável ao requerimento do
Deputado Gilmar Machado, que assegura, através da sua
proposição, uma melhor discussão do Projeto de Lei ng
747/96, que propõe a reestruturação da Secretaria de Estado
da Cultura.
A discussão dessa questão merece uma atenção especial
porque, infelizmente, sabemos que a cultura, no nosso
Estado, tem sido relegada a segundo plano.
Não podemos, de maneira alguma, permitir que a

reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura seja feita
dessa forma. Entendemos que a inversão de pauta é muito
oportuna, e ela nos dará melhores condições para esse
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debate. A partir dessa discussão, poderíamos dar
prosseguimento à discussão dos demais projetos.
Neste momento em que pleiteamos a inversão da pauta, temos

outra observação a fazer. Trata-se de uma questão atual e
importante, que justifica um destaque da nossa parte. Estou-
me referindo à greve das universidades federais.
Hoje à tarde, em frente à Assembléia Legislativa,
presenciamos o ato público dos professores e dos
funcionários da UFMG. Aproveitamos a oportunidade para
render a nossa homenagem e a nossa solidariedade a esse
movimento. Reforçando essa homenagem, lembramos o episódio a
que assistimos, na semana passada, na Universidade de
Viçosa. Apesar de ser aquela uma das mais importantes
universidades federais do nosso Pais, está sendo jogada às
traças. Possui ela aproximadamente 5 mil estudantes, mais de
3 mil funcionários e por volta de 600 professores. Isso
representa, na verdade, um conjunto de mais de 10 mil
pessoas, gravitando em torno da Universidade Federal de
Viçosa, cuja situação não difere das demais universidades do
País, todas jogadas às traças. A universidade, em greve há
mais de 40 dias, não recebeu ainda qualquer posicionamento
do Governo Federal no que se refere ao atendimento das
reivindicações dos seus professores, funcionários e alunos.
E importante que todos tenham conhecimento da carta aberta

à população de Minas Gerais, que foi distribuída hoje, pois
assim poderemos pedir aos Deputados e Deputadas desta casa
que adiram à nossa solidariedade, prestando o seu apoio a
esse justo movimento. Não podemos, de maneira nenhuma,
concordar com o sucatamento das nossas universidades. Temos
conhecimento de que a pesquisa e o ensino de 1Q e 2g graus
já estão comprometidos. Embora vendo que muito dinheiro está
sendo gasto com propaganda para divulgar a qualidade do
ensino, sabemos que se não houver investimentos nas nossas
universidades, nos institutos de pesquisa e nos centros
tecnológicos, não poderemos assegurar um futuro promissor
para o nosso Pais.
Passo a ler a nota distribuída, à tarde, pelos
trabalhadores das universidades federais do nosso País: N
Lê:)
Carta Aberta à População de Minas Gerais
A Universidade Pública Federal encontra-se seriamente
ameaçada de extinção pelas propostas de reforma que estão
sendo encaminhadas pelo Governo FHC. A UFMG, que alcançou,
como mostra a pesquisa publicada pelo jornal 'Estado de
Minas', o 2Q lugar na aprovação e na credibilidade pela
população de Belo Horizonte, vem sendo sistematicamente
sucatada, em vista dos baixissimos salários, da redução das
verbas, do corte no financiamento de pesquisas.
Além disso, o Governo Federal insiste na falácia do
argumento: 'Os gastos com o ensino superior prejudicam a
qualidade do ensino de 1Q e 2Q graus'. Grande mentira! O
ensino de lQ e 2Q graus é responsabilidade dos estados e
municípios. Além disso, por mais que se 'enxugue' o SQ grau,
isso não vai ser suficiente para melhorar os outros níveis.
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E, também, a destruição do 3Q grau público pioraria ainda
mais a qualidade do ensino de lQ e 2Q graus, de onde saem a
maioria dos seus professores habilitados. Ou seja, como
conseqüência, o que se propõe é a destruição também do
ensino superior e não a ampliação das verbas para a
educação.
Por essas razões, os professores e os funcionários da UFMG,

diante da sua responsabilidade social, optaram pela greve.
Apesar dos transtornos para todos, esse é o único recurso
que foi encontrado para pressionar o desacreditado Governo
FEIO e alertar a população sobre o risco de perder o seu
direito a um ensino público, acessível e de qualidade para
todos."
Gostaríamos de transportar isso para a nossa Universidade
Estadual de Minas Gerais, que ainda está apenas no papel.
Sabemos que a criação de uma universidade não ocorre de uma
hora para outra, leva muitos anos, mas, se não percebemos
disposição dos Governos Estadual e Federal, não vemos
perspectiva de, em lo ou 15 anos, termos nossa universidade
pública estadual. Se estamos vendo hoje o ensino fundamental
nas condições em que está, o ensino superior, com a
universidade federal á beira do sucatamento, podemos dizer
que nossa universidade tem propostas muito importantes. Uma
proposta de descentralização, para levar ao interior do
Estado novas oportunidades para nossos jovens.
Realmente percebemos falta de seriedade em nossos
governantes. Agora, neste momento, achamos também que a
reestruturação de nossa Secretaria de Cultura não está
dissociada da questão da universidade, porque não podemos,
de maneira nenhuma, fazer o debate da questão da cultura sem
antes passarmos pela questão da educação, de nossa
universidade, e também sem incluirmos a prioridade de
investimentos no ensino de lQ grau. Portanto, vamos deixar
de forma clara a importância da inversão de pauta proposta
pelo Deputado Gilmar Machado e pedir a todos que essa
discussão aconteça, para que possamos dar o espaço devido
para o que nossa população espera.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, inicialmente gostaríamos de manifestar
nosso apoio e encaminhar favoravelmente ao requerimento
apresentado pelo nosso caro colega, Deputado Gilmar Machado,
que propõe a inversão da pauta, colocando em primeiro plano
a votação em 2Q turno do Projeto de Lei nQ 747/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação da
Secretaria da Cultura e dá outras providências, antecipando,
então, a discussão, em 2Q turno também, do Projeto de Lei n
746/96, que, por sua vez, propõe a reestruturação orgânica
da Secretaria da Educação. E a reestruturação de duas
secretarias da maior importância para nosso Estado.
Esperamos, sinceramente, que consigamos, por meio dessa
discussão, entrar no mérito não só da reestruturação em si
como das políticas habitacional e cultural de Minas Gerais.
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duas áreas importantes, determinantes mesmo para o
desenvolvimento deste Estado.
Com relação à política cultural, gostaria de reafirmar o
que a Deputada Maria José Haueisen acabou de manifestar
desta tribuna, ou seja, a preocupação com a verdadeira
política cultural para o Estado. Temos a grata satisfação de
ter sido aluno de algumas das pessoas que estão à frente da
Secretaria da Cultura, com a Berenice Menegale e o Prof.
Luis Gonzaga, certamente pessoas extremamente capazes, que
podem fazer muito pela cultura de Minas. Mas sabemos que
lhes faltam recursos para desenvolver os projetos que vêm
sendo elaborados. Esses projetos atendem às demandas
verdadeiras dos movimentos populares relacionados com a área
da cultura do Estado, representando, ainda, as Questões
técnicas que trazem dos seus meios. Um vem da Universidade
Federal do Estado de Minas Gerais. Com grande conhecimento
de causa, a Profa. Berenice esteve, durante muito tempo, à
frente da Fundação Cultural, e ainda hoje dirige essa
instituição.
Gostaria de enfatizar, mais uma vez, a importância de uma
política cultural séria. No Vale do Jequitinhonha, somos
admiradores, há muitos anos, do Festivale. Ainda hoje
recebemos o projeto do Festivale a ser realizado este ano, o
qual, segundo os organizadores do evento, não tem recebido o
devido apoio institucional da Secretária da Cultura, não por
falta de desejo da Secretária e dos seus assessores, mas -. e
é uma justificativa muito lógica - pela falta de recursos
para apoiar iniciativas de tão grande importãncia para o
Estado.
Na semana passada, recebemos, em nossa cidade, Paracatu, o

Prof. Aluizio Pimenta, Reitor da UEMG. Tivemos oportunidade
de discutir, com toda a população, uma reivindicação antiga.
Paracatu, nos tempos áureos do Ciclo do Ouro, quando era
conhecida como a Atenas mineira, teve Faculdade de Letras e
Filosofia e um conservatório de música. Infelizmente, com a
decadência da exploração do ouro, ocorreu também a
decadência econômica e cultural. A cidade ficou estagnada
durante muitos anos, só recuperando um pouco da sua
vitalidade com a construção de Brasilia. A BR-040, como é do
conhecimento de todos, passa por Paracatu.
No seu pronunciamento público, o Prof- Pimenta manifestou o
desejo de implantar, com a maior agilidade, a Universidade
de Minas Gerais, incorporando aquelas fundações educacionais
que, no tempo hábil, manifestaram desejo de se incorporarem
à UEMG. Mais uma vez, temos a questão dos recursos, da
deficiência orçamentária para se trabalhar com maior
agilidade-
Gostaria também de manifestar nossa preocupação
principalmente com a reforma administrativa e com a
insistência com que inúmeros representantes do Governo
apontam o funcionário público como bode expiatório.
Não podemos concordar com essa afirmação. Sabemos que temos
problemas nesse setor e que o Estado precisa de reforma
administrativa ampla. Concordamos com isso, mas os entraves
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que se observam na administração pública do Estado não podem
ser imputados ao funcionalismo público.
Foi discutida aqui a finalidade dos recursos do PROER que

virão para o Estado. Sabemos que uma parcela significativa
será usada para finalizar o processo de saneamento do Banco
de Crédito Real. Gastaríamos de ter mais clareza com relação
ao restante dos recursos, um montante maior do que aquele
que vai ser direcionado para o Banco de crédito Real. È
lógico que já ternos sinalização indicando que, certamente,
uma parte dos recursos será usada para resolver alguns
problemas que o EEMGE vem enfrentando.
Tivemos a oportunidade de acompanhar o Comando Nacional dos
Funcionários do BEMGE em diversos gabinetes aqui na
Assembléia, como os dos Deputados Romeu Queiroz, Elmo Braz,
Péricles Ferreira, Olinto Godinho, Dílzon Meio e outros. Ele
foi muito bem recebido por todos. Na oportunidade, foi
colocada a preocupação do funcionalismo do BEMGE. Hoje
tivemos noticia de que 18 agências do BEMGE estão sendo
fechadas. Não conseguimos apurar se seriam agências fora ou
dentro do Estado. De qualquer forma, o BEMGE, por causa de
mudanças administrativas, tem em curso um processo de
demissão.
E imprescindível que essa discussão se realize da forma
mais transparente possível nesta Casa. Estamos
reivindicando, há três meses, audiência do Governador do
Estado com os funcionários do Banco de Crédito Real, tanto
os da ativa quanto os aposentados, e também com os
funcionários do BEMGE. Infelizmente, até hoje não foi
possível realizar essa audiência, para que o Governo
manifestasse, de forma clara e objetiva, as suas verdadeiras
intenções sobre os seus projetos. Seria a privatização? Em
que prazo, em que circunstâncias? Como ficaria a Questão da
AMV, que até hoje não está resolvida no Banco de Crédito
Real, e também a aposentadoria móvel vitalícia dos
funcionários do BEMGE?
Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos de encaminhar

favoravelmente ao requerimento do Deputado Gilmar Machado e
contar com a aprovação dos senhores.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.)
Aprovado.
o Deputado Durval Angelo - Verificação de quorum". Sr.

Presidente.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência verificou, de plano, que o requerimento do
Deputado Gilmar Machado foi aprovado. Nega, portanto, a
verificação solicitada pelo Deputado Durval Angelo.
Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei
nQ 733/96, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a realizar operação de crédito com a União para o
fim que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. Vem à mesa requerimento do Deputado Gilmar



Machado solicitando a retirada do pedido de destaque para a
votação da Emenda nQ 1, apresentada na reunião
extraordinária do dia 29/5/96. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado solicitando a votação destacada da Emenda n
2. A Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso
XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o
projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Peço verificação, Sr.
Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência verifica, de plano, que o projeto foi

aprovado.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr Presidente, pela ordem.
O Sr. Presidente - Concederei a palavra a V. Exa. , pela

ordem, somente depois que terminar a votação.
O Deputado Durval Angelo - Mas ficarei prejudicado, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda np 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada a Emenda
nç 1.
Em votação, a Emenda ng 2, destacada, que recebeu parecer

pela aprovação. A Presidência concede a palavra, pela ordem,
ao Deputado Durval Angelo.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, a formulação
dessa questão de ordem está baseada no art. 171 do Regimento
Interno, que estabelece que a dúvida sobre a interpretação
desse Regimento, na sua prática ou relacionada com a
Constituição, é considerada questão de ordem. Este Deputado
formulou, no momento da votação do requerimento, a questão
de ordem, porque tinha dúvida a respeito do processo que V.
Exa. estava encaminhando. Solicitei a verificação e, no meu
entender, estava claro que não havia o número regimental de
39 parlamentares. Assim, a minha questão de ordem, mesmo
tendo sido procedente e feita no momento certo, ficou
prejudicada, porque V. Exa. não permitiu que eu pudesse
argúir a questão da dúvida de interpretação do Regimento
Interno.
O Presidente, na realidade, em nosso entendimento, pelo que
estabelece o Regimento Interno quando trata da questão da
verificação da votação, teria que proceder á verificação,
conforme este Deputado insistiu, em direito garantido
regimentalmente, para não pairar nenhum tipo de dúvida.
Solicito a verificação de votação, mesmo sabendo que o
"quorum" que se tem no Plenário agora não é o mesmo daquele
momento. Democraticamente fui prejudicado, porque V. Exa.
de plano, despachou a questão. Em nosso entendimento, o
Regimento Interno foi desrespeitado, o direito democrático
de fazer uma questão de ordem, ao pedir a verificação de
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votação, é garantido no momento devido, como as notas
taquigrãficas podem comprovar. Fiz a questão de ordem no
momento devido, e as notas taquigráficas podem comprovar
isso. Isso não é correto. V. Exa. não cumpriu o que o
Regimento Interno estabelece, que é o direito do Deputado de
pedir verificação. Solicito á Presidência que responda à
minha questão de ordem e retome a verificação de votação que
solicitei no inicio.
O Sr. Presidente - A Presidência vai responder a V. Exa. A
Presidência considera matéria Vencida e vai esclarecer o
porquê.
De acordo com o nosso Regimento Interno - e o Presidente
passou a interpretá-lo dessa forma -, só se fará nesta Casa,
enquanto eu estiver nesta Presidência, verificação de
votação quando houver dúvida quanto á votação. O Presidente
não teve dúvida, porque havia 40 Deputados presentes e
apenas V. Exa. votou contrariamente, levantando-se.
Portanto, a Presidência considerou aprovada a matéria e não
atendeu ao pedido de verificação de votação de V. Exa.
porque não havia dúvida quanto à votação. O Regimento
Interno estabelece 'quando há dúvida'. Não vamos mais
submeter os Deputados a isso, quando não há dúvida, quando
cerca de 39 Deputados aprovam ou rejeitam a matéria e apenas
um Deputado quer que todos se levantem e se assentem, como
já aconteceu diversas vezes nesta Casa. Portanto, essa é a
interpretação da Presidência.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Durval Angelo - Pela ordem. Quero discordar da
interpretação dada por V. Exa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado. Solicito ao controlador de tempo que comece a
contar o tempo do Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Solicitaria que o tempo fosse

marcado a partir do momento em que eu tivesse o projeto em
mãos.
O Sr, Presidente - Atendida a solicitação do Deputado

Gilmar Machado; que se retorne o relógio aos 3 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Obrigado Sr-Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, apôs essa interpretação do
Presidente da Assembléia a respeito de dúvidas sobre
verificação, mais do que nunca faz-se necessário o
funcionamento do painel, pois se ele estivesse funcionando
não teríamos esse tipo de dúvida, não teríamos
questionamentos. A Assembléia gastou muitos recursos do povo
de Minas Gerais, dinheiro público, para montar esse painel,
e ele não está funcionando. Então, faz-se necessário, para
que não tenhamos mais dúvidas, para que não tenhamos mais
dificuldades, para que não precisemos mais levantar esse
tipo de questionamento, para que, então, os Deputados não se
sintam mais constrangidos pela verificação, que se coloque o
painel para funcionar, de modo que todos saibam exatamente o
que cada um votou, sem que haja dúvida. Não é possível
vermos dinheiro público sendo gasto inutilmente, quando
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milhares estão sem casa e sem comida. Não podemos concordar
que fiquemos, aqui, jogando dinheiro fora. Mais uma vez,
voltamos a cobrar o funcionamento do painel eletrônico. O
qual, inclusive, a Mesa que hoje dirige esta Casa se
comprometeu a colocar em funcionamento.
Vamos abordar, agora, a emenda, explicando a razão de
votarmos contrariamente a ela. Minas Gerais está num
processo de endividamento profundo. O Governo Federal já não
faz mais as Antecipações de Receita Orçamentária, as AROS,
porque Minas já estourou o limite. Hoje, o Governo Federal
não faz mais, para o Governo de Minas, vários empréstimos,
porque já estamos em dificuldades.
Agora, queremos colocar o Estado de Minas em mais um rombo
de R$1.500.000.000,00, a fim de que possamos resolver o
problema do CREDIREAL, cuja solução não exigiria mais de
R$750.000.000,00. Então, para que o restante? Para poder
vender o BEMGE; para enxugar o BEMGE; para, depois, quando
mandarem para a Assembléia o projeto de privatização do
BEMGE, a Assembléia Legislativa, não ter mais condições de
dizer se é a favor ou contra; para que a Assembléia
Legislativa não tenha condições de participar do processo;
para, quando mandarem o projeto para cá, já o fizerem como
fato consumado. Essa é a postura deste Governo. E é por isso
que criticamos, é por isso que somos contrários. Ao votar
essa emenda, os Deputados já estarão entregando o BEMGE, já
estarão vendendo-o, sem saber por que, como e de que forma.
Os Deputados não saberão como vai se processar o fechamento
de agências no interior: o enxugamento, como aconteceu com o
CREDIREAL, vai começar também no BEMGE. Ai, quero ver os
Deputados explicarem em suas regiões o fechamento de
agências e a demissão de funcionários. E exatamente por isso
que vamos votar contrariamente e vamos colocar para todo o
povo mineiro como estão sendo feitos aqui os
posicionamentos: a partir do momento dessa aprovação,
estarão entregando o BEMGE, sem que o povo mineiro possa
participar desse debate.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a favor da emenda, com a
palavra, o Deputado Clêuber Carneiro.
o Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ficamos, de certa maneira, estarrecidos e
desapontados com a atitude do PT na Casa: O PT que apoiou
com tanta ênfase o Governador Eduardo Azeredo em sua
vitoriosa campanha; o PT que avalizou esse Governador; o PT
que, hoje, nega-lhe credibilidade para a governabilidade de
Minas Gerais.
De nossa parte, estamos muito á vontade, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, para apoiar esse projeto. E o fazemos pela
crença que temos na honradez do Governador. Quando ele
solicita recursos de R$400.000.000,00 para a rolagem da
divida do Estado (da divida crônica do Estado), sabemos que
terá a competência necessária para fazer a negociação dessa
rolagem da divida.
Quando o Governador propõe, modestamente em termos de
Brasil, o empréstimo de R$1.500.000.000,00 através do PROER,
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não é, como afirma o Deputado Gilmar Machado, para
privatizar o BEMGE, o BDMG, isso ou aquilo; é para
saneamento dos bancos oficiais de Minas Gerais, como o
CREDJREAL, o BEMGE e o BDMG. Não nos preocupa a
administração desses recursos, porque acreditamos que serão
gerenciados por um homem de competência e que tem
credibilidade.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminhamos
desta maneira este requerimento, acreditando e pondo fé
neste Governo que ai está. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita aos Deputados
que ocupem seus lugares, para que não haja dúvida, pois, se
houver, terá que fazer a verificação de votação.
Em votação, a Emenda np 2, destacada, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
O Deputado Durval Angelo - Verificação, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência deixa de fazer verificação, Deputado Durval

Angelo, porque votou contra apenas V. Exa. e 40 Deputados
votaram a favor. Portanto, está aprovada a emenda. Não há
necessidade de se verificar a votação.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Questão de ordem, Sr.

Presidente -
0 Sr. Presidente - Pode ler o Regimento Interno. Eu já o

conheço de cor.
O Deputado Durval Angelo - Isso mostra, então, que é

questão de discutirmos como ele vai ser praticado -
0 Sr. Presidente - Solicito que V. Exa. seja objetivo em

sua questão de ordem.
O Deputado Durval Angelo - Será despachado pelo Presidente

o requerimento que solicitar...
o Sr. Presidente - Solicito aos Deputados que permaneçam no

Plenário, para que não haja dúvidas.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, é clara, no
inciso IX, a verificação de votação. E é importante que se
diga que é direito do Deputado solicitar a verificação de
votação por sistema oral. E isso que estamos solicitando.
Não é V. Exa. que vai concluir; esse direito está
estabelecido nos arts. 267 e 268.
Então, V. Exa. tem que convir que não há, no Regimento
Interno, nada que nos negue pedir a verificação de votação.
O artigo citado anteriormente estabelece o seguinte: tem que
ser despachado por V. Exa. E o requerimento de verificação,
que está no art. 267, é privativo do processo simbólico,
podendo se repetir una vez. Então, se é privativo do
processo simbólico, acho que estou no meu direito
Mas isso não é o mais grave, Sr. Presidente, não é mais
grave do Que qualquer projeto do Governo ser aqui aprovado,
pois não há dificuldade nenhuma nisso, já que, hoje, este
Governo tem quase 70 Deputados nesta Casa. Temos que ter
claro que os Deputados que são Governo, de primeira ou de
última hora, como o próprio Clêuber Carneiro falou, têm que
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estar aqui presentes para votar as matérias do Governo. Não
temos que ter a responsabilidade, não temos que assumir,
como nossas, propostas de um Governo que não é o nosso, que
não fazem parte do nosso programa. Temos o direito de ser
contra, sim, à privatização, ao PROER; é o direito da
democracia; A não ser que implantemos aqui uma ditadura,
talvez algo de saudosista, em que tem que prevalecer uma
posição única, em que tem que prevalecer realmente só a
posição da maioria. O Regimento Interno existe para a defesa
das minorias. E muito evidente isso
Então, solicito, Sr. Presidente, que mesmo que se tenham
38, 39, 41, 42 ou 44 Deputados, que não se paire dúvida
nenhuma sobre a solicitação de verificação de votação, que é
um direito garantido - acredito eu - às minorias, para terem
certeza da transparência, da lisura do processo. Nunca
questionando a contagem da assessoria, que respeitamos, nem
desse Presidente, mas é para não deixar dúvida em hipótese
nenhuma. A não ser que fizéssemos uma outra votação que não
a simbólica, pois, assim, poderíamos argüir outro tipo de
arbítrio ou de avaliação.
O Sr. Presidente - A Presidência vai tentar mais uma vez
esclarecer ao Deputado Durval Angelo que o art. 267 não dá
direito ao Deputado de requerer a verificação. O referido
artigo diz o seguinte: O requerimento de verificação de
votação é privativo do processo simbólico, podendo ser
repetido urna vez. Portanto, só pode ser no processo
simbólico. E privativo. Não fala mais do que isso O
Regimento Interno não fala mais nada.
O Regimento Interno diz que o que nele for emitido será

suprido pelo Regimento Interno da Câmara Federal. Este diz,
em seu art. 185. que "Pelo processo simbólico que será
utilizado na votação das proposições em linha geral, o
Presidente, ao iniciar a votação de qualquer matéria,
convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados e
proclamará o resultado manifesto dos votos". O Presidente
proclamará o resultado.
E mais; '4 1Q - Havendo votação divergente, o Presidente
consultará o Plenário se há dúvida quanto ao resultado
proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se o
pedido de verificação de votação" . Isso acontece apenas
quando há votação divergente e quando há dúvida.
O Presidente não teve dúvida quanto à votação levantada por

V. Exa. , Deputado Durval Angelo O Presidente não quer que a
sua decisão seja única. O Presidente quer ser democrata e
discutir os seus pontos de vista. Com isso, Deputado Ourval
Angelo, estamos submetendo os Deputados ao desagradável
levantar-se e sentar-se em votações em que muitas vezes o
solicitante da verificação de votação - e isso o Presidente
já percebeu várias vezes - vota também a favor. Portanto, em
inúmeros projetos que aqui já passaram e sempre com a mesma
forma de verificação de votação.
Quando o Presidente tiver dúvida, submeter-se-á a votação

ao processo de verificação, que é correto. Havendo dúvida ou
divergência, o Presidente não tem como saber quantos votaram
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a favor ou contra. Numa votação como essa, presentes 42
Deputados, se 1 vota contra, o Presidente não tem dúvida de
que o projeto está aprovado. Não há por que fazer uma
verificação, quando não há dúvida, Deputado Durval Angelo O
Presidente, porém, para que não seja ele o autor e o dono da
verdade, vai perguntar ao Plenário se está de acordo com
essa forma de ver o Regimento Interno. Os Deputados que
concordarem com essa forma deverão ficar como se encontram.
O Deputado Miguel Martini - Pela ordem, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Deputado, estamos em processo de

votação, e o Regimento Interno não permite questão de ordem.
Solicito a V. Exa. que aguarde.
A decisão do Presidente foi aprovada por 38 a 3 Portanto,
não há necessidade, se os Deputados Miguel Martini, José
Braga e Durval Angelo votaram contra e há 41 Deputados. Três
contra a decisão da Presidência, e 38 a favor. Com a
palavra, o Deputado Miguel MartinL

Declaração de voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero declarar

o meu voto. Sou favorável à decisão da Presidência
O Sr. Presidente - Mas V. Exa. estava em pé. Estávamos
votando, e V. Exa ficou em pé justamente no momento da
votação.
O Deputado Miguel Martini - Quero declarar o meu voto. Sou
favorável à posição do Presidente da Assembléia. O Regimento
Interno é muito claro a favor de V. Exa. Parece que a dúvida
é em relação à verificação de"quorum", que é outra questão.
Minha intenção foi votar a favor do Presidente da
Assembléia. Só não podia correr, porque atropelaria a
Deputada Elbe Brandão.
O Sr. Presidente - A Presidência retifica o resultado. Com

a declaração de voto de V. Exa. , o resultado da votação foi
39 a 2. Portanto, está aprovada a decisão da Presidência de
que não se faça a verificação de votação quando o Presidente
não tiver dúvida.
Este resultado ratifica a aprovação da Emenda ng 2.
Portanto está aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei n
733/96 na forma do vencido em ip turno com as Emendas nQs 1
e 2. A Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 734/96, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à Fundação Marianense de Educação da Arquidiocese de
Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, solicitando
que a votação do Projeto de Lei ng 734/96 se dê pelo
processo nominal. Em votação, o requerimento. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Durval
Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o nosso encaminhamento da votação nominal tem em vista
evitar que pairem dúvidas, como na votação anterior. Espero,



sinceramente, que o Presidente, refletindo sobre a última
decisão que tomou, venha a revê-Ia, porque aqui, hoje,
matou-se' o Regimento Interno desta Casa.. Acredito que
alguns Deputados sejam saudosistas quanto à ditadura; outros
talvez não, e irão refletir e pensar sobre a decisão
anteriormente tomada, que cassa qualquer manifestação da
Minoria, por ser autoritária. Espero que ela seja revista.
Esclareço que solicitamos a votação nominal porque a

votação simbólica dá lugar a dúvidas quanto á interpretação,
embora o Regimento Interno seja muito claro nessa parte. Diz
o arU 244: "Será despachado pelo Presidente o requerimento
que solicitar: 1 - a palavra ou desistência dela.". Esse é
um direito do Deputado, e o Presidente não poderá despachar
contrariamente ao que estabelece o inciso 1 do art. 244.
Prosseguem os outros incisos do mesmo artigo: "II -

permissão para falar assentado; III - posse de Deputado; IV
- retificação de ata;"- Será que o Presidente não irá
despachar favoravelmente a um Deputado que solicitar a
retificação de ata? Poderá ele votar a seu bel-prazer?
Podemos ter, hoje, um Presidente democrático, mas quem nos
assegura que teremos outro, que assim proceda, no futuro? O
pedido de retificação de ata estará sujeito a um despacho
desfavorável? Irá depender do Presidente o direito de o
parlamentar retificar o seu pronunciamento na ata? Estará o
Deputado impedido de solicitar um esclarecimento e inclui-lo
em ata?
Também no caso de leitura de matéria de conhecimento do
Plenário - art. 244, V -' poderá haver um despacho desse
requerimento a bel-prazer do Deputado que porventura presida
a reunião?
Prosseguem as hipóteses do art. 244. 'Inciso VII -

observância de disposição regimental; viii - retirada, pelo
autor, de proposição sem parecer ou com parecer contrário
Se o Presidente discordar de um dos Deputados, não permitirá
que esse Deputado retire de pauta um projeto de sua autoria,
ou dará um despacho contrário para proceder a articulações?
O inciso viii ê claro, e, para manter a coerência, o inciso
IX fala sobre a verificação de votação. Se é a interpretação
do Presidente que prevalece em todos os requerimentos que
não são votados em Plenário - ou seja, aqueles que são
despachados pelo Presidente -' pergunto se os Srs. Deputados
ficarão á mercê de um Presidente que concorde ou não com V.
Exas.?
Quero refletir bem sobre esse assunto, para que os colegas
vejam o absurdo da decisão anteriormente tomada. Quero crer
que nem todos concordam com ela, e quero crer também que ela
não seja, simplesmente, uma votação de momento..
O Presidente pode despachar, ainda, a seu bel-prazer, o
requerimento que solicitar informação sobre a ordem dos
trabalhos ou sobre a ordem do dia, conforme prevê o
Regimento Interno no seu art. 244, X? O Presidente poderá
usar do seu arbítrio para dizer que aceitará a explicação de
um Deputado sobre a ordem do dia, recusando a de outro? Será
que os Lideres não mais poderão indicar o preenchimento de
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lugares vagos nas comissões, a que se refere o inciso XI dc
art. 244?
Devemos, então, entender por despacho do Presidente o seu

arbítrio? Não é o que consta no art. 244 em todos os seus
incisos. E por isso que temos de ser claros quanto à decisão
anteriormente tomada.
Solicito que, numa oportunidade próxima, o Sr. Presidente

defina se vai ter o mesmo procedimento para todos os itens,
todos os incisos que constem no art. 244, ou se só o aplica
para a questão da verificação de votação. Seria uma
contradição. Porque é um ou outro requerimento que é
despachado pelo Presidente. E despacho, em "bom Aurélio", é
acatar e encaminhar ao setor competente, ou responder à
questão correspondente. Isso é que se entende por despacho.
Então, quero dizer o seguinte: é um verdadeiro absurdo O que
se aprovou aqui, urna verdadeira agressão à democracia. Vamos
voltar a isso, porque é permitido que qualquer Presidente,
Presidindo esta Casa, tenha plenos poderes. Espero que
aqueles que tenham, por acaso, saudosismo pela ditadura não
sejam muitos nesta Casa. Espero que possamos rever essa
decisão.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Solicitaria que o meu tempo
fosse contado a partir do momento em que estivesse com a
matéria em mãos.
O Sr. Presidente - V. Exa. terá liberalidade, como têm tido

os outros Deputados. V. Exa. não precisa ficar preocupado
com 10 segundos, pois terá o tempo necessário.
O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presidente,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Estamos aqui examinando,
neste momento, requerimento de autoria do Deputado Durval
Angelo em que propõe que a votação do Projeto de Lei n
734/96 se dê pelo processo nominal. Entendemos que essa
votação se deva proceder exatamente por esse processo, isso
porque queremos aqui expressar o posicionamento individual
de cada parlamentar.
Utilizando uma expressão do Deputado Clêuber Carneiro, nós,
do PT, no segundo turno, tivemos a posição que sempre
tomamos. Não ficamos em cima do muro, não. Não temos por
hábito ficar em cima do muro. Nossa posição é muito
explicita e clara. Entre o mal e o mal menor, preferimos o
mal menor.
Sabíamos, de antemão, das vinculações desse Governador com
o Governo Federal, mas fizemos a opção no segundo turno.
Isso não significa que, ao votarmos, tenhamos de assinar
cheque em branco para esse Governador, para que ele possa
fazer o que quiser em nosso nome. Votamos para decidir o
resultado de um processo eleitoral, mas mantivemos nossa
posição de examinar todos os projetos. Examinando esses
projetos, não íamos votar como votamos. Votamos
contrariamente a um empréstimo de um bilhão e meio. Isso não
é pouco dinheiro. não. Não é pouca coisa, não. Se o
Governador se dispusesse a colocar um bilhão e meio na
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saúde, ela não estaria como está, não. Se ele colocasse um
bilhão e meio na habitação, a coisa não estaria como está. O
programa de qualidade total da educação custa 300 bilhões. E
exatamente 1/5 daquilo que o Governador Eduardo Azeredo
pretende que o povo de Minas coloque para resolver o
problema financeiro. Queremos discutir ponto a ponto. O PT
sempre faz isso com relação aos nossos parlamentares, com
relação a nossos governantes. Estamos nesta Casa não apenas
para dizer "amém" a tudo aquilo que vem do Palácio da
Liberdade, não, mas para fazer com que o Poder Legislativo
seja respeitado Que o Poder Legislativo possa ter
autonomia, possa ter voz. Nas montanhas de Minas Gerais se
levantaram homens e mulheres contra o domínio português,
porque não aceitavam, de cabeça baixa, tudo o que vinha de
lã. Aqui também se fizeram vários movimentos contra o regime
de exceção. E vamos continuar nos levantando contra todas as
formas de arbítrio, contra todas as medidas autoritárias que
vierem do Palácio da Liberdade, mesmo que sejamos minoria, e
uma minoria muito pequena; continuaremos levantando nossa
voz. Podem tirar-nos uma série de coisas, mas não
conseguirão calar nossa voz. Continuaremos dizendo a todos
os mineiros que não vamos aceitar que este Governo continue
endividando o Estado. Não ficaremos passivos porque, depois,
o Governador sai, e o povo de Minas é quem vai pagar , com a
falta de habitação, saúde e educação de qualidade. E isso
que estamos denunciando. E vamos continuar denunciando.
Queremos a votação nominal, para que todos possam expressar
seu posicionamento. E vamos fazer uma questão de ordem ao
Presidente desta Casa, questionando o Regimento Interno. Já
estamos falando há muito tempo: há necessidade de se
modificar esse Regimento, que já não nos atende, que,
realmente, não possibilita um processo tranqüilo e
democrático. Ele deixa brechas, como essa interpretação dada
pelo Presidente da Casa. Insistimos em que é necessária a
mudança do Regimento Interno, para que possamos ter um
processo mais transparente, em que a Oposição e a Situação
possam manifestar-se livremente, como acontece em qualquer
pais civilizado. Infelizmente, essa questão ainda não chegou
às montanhas de Minas. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar,
e vamos continuar lutando até que chegue. 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 o requerimento do
companheiro Líder da Bancada do PT, Deputado Durval Angelo,
em que propõe seja a a votação do Projeto de Lei nQ 734/96
feita pelo processo nominal, é oportuno, uma vez que não
podemos deixar de fazer valer a vontade de cada Deputado,
respeitando, também, as posições individuais, mesmo que
estejamos pressionados pelo adiantado da hora e, até mesmo,
votando, às vezes, contra nossa vontade, para limpar a pauta
e ir embora mais cedo. Entendemos que, nesse momento, são
colocados projetos de importância, e nossa responsabilidade
é estar aqui analisando, discutindo e decidindo - o que é
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mais sério - questões que, depois, vão repercutir na vida do
nosso povo. Não podemos ter essa preocupação secundária cora
o tempo. Até agora, não nos foram assegurados os recursos
que a tecnologia nos oferece, embora, no mandato anterior, a
direção da Assembléia tenha feito gastos na construção do
painel eletrônico. Mas temos, pelo menos, de assegurar que o
processo aconteça de maneira democrática, uma vez que o
Deputado que requer a verificação de votação utiliza o
microfone à frente do Plenário, e, é óbvio, não tem o
controle dele. Não é só para o Presidente que esse
privilégio deve ser assegurado. O Regimento assegura que não
deve pairar dúvida sobre o processo de votação. Quando um
Deputado requer essa verificação de votação, não é só para
ele, mas para o Presidente e os demais membros da Mesa. Não
deve ficar nenhuma dúvida sobre o que está ocorrendo.
o que vimos, hoje, deve ser interpretado como uma questão
pontual, que merece uma reflexão por parte de nosso
Presidente e dos Deputados. Temos muito o que decidir nesta
Casa, e não podemos deixar que uma questão pontual
prejudique a lisura, o processo democrático, que é um
compromisso do nosso Presidente.
Queremos que, agora, o Projeto de Lei nQ 734/96 seja votado
nominalmente. Este é um outro instrumento que queremos
assegurar. Queremos que cada Deputado tenha o seu devido
valor, independentemente de que seja ligado ao Governo ou â
Oposição, porque, na verdade, na hora de se fazer a
representatividade, não há distinção. Mesmo que percamos nos
resultados, temos que fazer tudo para que o processo
transcorra de maneira isenta, transparente e democrática. E
isso que reivindicamos nesse requerimento, que esperamos
seja aprovado para o bem da democracia nesta Assembléia.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Almir Cardoso.
O Deputado Afluir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
encaminhando favoravelmente o requerimento do Deputado
Durval Angelo, gostaríamos de manifestar nossa preocupação
com relação ás divergências na interpretação do Regimento
Interno. Todos conhecem os direitos da Minoria. Nós até
entendemos que certamente a intenção do Presidente da Casa
não é prejudicar a Minoria, aqui hoje significativamente
representada pelo PT. Entendemos que estamos Sendo
prejudicados porque resta pouco da bancada que discorda do
mérito dos projetos que estão sendo discutidos. Resta-nos,
então, usar o Regimento Interno para fazer valer nossa
posição, pois é lógico que vamos perder na votação.
Comungando com o que manifestou agora o Deputado Gilmar
Machado, penso também ser um direito nosso querer que essa
discussão se aprofunde, que haja mais clareza com relação
aos recursos. Queremos saber se esses recursos foram usados
para o apoio ao Governador Eduardo Azeredo no 2Q turno da
eleição passada
Foi uma opção clara, pensada e decidida coletivamente pelo
partido, o apoio ao Governo, mas este terminou naquele
momento. Dai para a frente, apoiamos e temos apoiado
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pontualmente o Governo em inúmeras questões. Mas, agora,
quando não há clareza nas atuações, achamos necessário
maiores informações, queremos aprofundar e discutir com mais
detalhes, e que nos seja proporcionado esse espaço e esse
direito.
Sr. Presidente, gostaríamos de dizer aos Deputados que
amanhã, às 10 horas, juntamente com o Deputado João Leite,
vamos debater a questão da reforma agrária, com a presença
do João Batista dos Mares Guia. Estamos tentando realizar
esse debate já há alguns meses. Apresentamos requerimento
para isso, e, finalmente, a discussão vai acontecer. Achamos
a discussão imprescindível neste momento em que a questão da
reforma agrária está pautada em nível nacional.
Queremos elogiar também a iniciativa do Governo do Estado
ao nomear o João Batista dos Mares Guia assessor especial
para o acompanhamento da questão agrária, porque essa è uma
reivindicação antiga nossa, a necessidade concreta que
tínhamos de um interlocutor no Governo do Estado que pudesse
agilizar as negociações, os encaminhamentos que se faziam
necessários, diante da tática usada pelo movimento de luta
pela terra, - já tão conhecida por todos nós - de
democratização do acesso à terra de fazer ocupações como
estratégia, como meio de forçar o Governo a negociar, a
cumprir inclusive suas metas de campanha
Amanhã, ás 10 horas, estaremos reunidos com o corpo técnico

da Casa para tratar dos encaminhamentos Esperamos realmente
realizar esse debate, e que ele seja frutífero, que possa
nos ajudar a pensar e nos posicionar, principalmente com
relação a uma discussão Que, no final do ano passado, depois
de árduas negociações, transferimos para este ano, que é a
discussão da Proposta de Emenda à Constituição no 18.
O assessor especial do Governador para a questão agrária
expõe a necessidade de se retomar essa discussão, diz
claramente que essa não é uma posição fechada do Governo e
que uma proposta desse teor, neste momento, é, no mínimo,
oportuna.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaríamos que esse debate
pudesse aprofundar a discussão da PEC ng 18, e que saiamos
daqui convencidos da necessidade de não aprovarmos, neste
momento, um instrumento que vai deixar muitas dúvidas com
relação á verdadeira intenção do Governo do Estado em
contribuir com o Programa Nacional de Reforma Agrária do
Governo Federal
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores nas galerias, por várias vezes
lamentamos daqui o uso deste painel, que nem sequer enfeita
esta Casa. Parece-me que aquela parede toda em granito preto
manchado de branco, com um crucifixo que havia ali, era bem
mais bonita do que esse painel ai, com um bocado de
luzinhas, um bocado de nome, um bocado de número.
Pedimos insistentemente que esse painel funcione. E
exatamente o painel parado que tem provocado nesta Casa
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incidentes desagradáveis, que envolvem desacordos entre a
Mesa e os Deputados, desentendimentos que poderiam ser
evitados, desentendimentos que deixam dúvidas sobre a lisura
do processo de votação, sobre a interpretação do Regimento
Interno, descontentamento de ambos os lados. Para começar,
Sr. Presidente, eu queria falar mais uma vez que esse painel
precisa funcionar, pois isso impediria tanto aborrecimento
de parte a parte.
Queria, ainda, discordar do Deputado Clêuber Carneiro,
quanto às exposições que fez ainda há pouco, desta tribuna,
a respeito do apoio que o PT deu ao Governador Eduardo
Azeredo em sua campanha. Discordamos dessas opiniões porque
apoiamos gratuitamente; discordamos, porque acreditávamos,
então, que o candidato, caso eleito, cumpriria suas
promessas de campanha. Pode-se dizer que avalizamos "em
branco", porque acreditávamos na seriedade da proposta.
E o que era prometido pelo Governador Eduardo Azeredo?
Educação, saúde, moradia, emprego, enfim, as necessidades
básicas de qualquer cidadão. Suas promessas apontavam para
vida em abundância, e vida em abundância é justamente
cidadania, democracia e todas as necessidades básicas
garantidas-
Erramos. Sem dúvida nenhuma, nosso aval contribuiu para a

eleição do Governador. Mas errar é humano. E quantas vezes
já vimos avalistas que entram em falência, que acabam
liquidados porque a pessoa Que foi avalizada, que foi
abonada, não soube cumprir o acordo firmado?
Lamentamos, então, o nosso erro, que tem provocado a
falência de tanta gente neste Estado de Minas Gerais.
Reconhecemos, sim, que fomos culpados, que nós, como
avalistas, representando muita gente neste Estado,
contribuímos para que, hoje, muitos estejam em falência.
D que faz hoje o Governador que, em campanha, prometeu

educação, saúde, emprego? Executa o programa neo] iberal de
Fernando Henrique Cardoso, do FMI, dos sete grandes, de
Ronald Reagan, de Margareth Thatcher; executa o programa
neoliberal, que defende as privatizações, que defende a
salvação de alguns, que joga na amargura da vida a maioria
do povo de qualquer pais onde o neoliberalismo é implantado.
Não resta a menor dúvida de que Eduardo Azeredo cumpre á
risca o programa de Fernando Henrique Cardoso. E quem de nós
não se lembra do programa do Presidente? Seu "marketing' de
campanha era uma mão espalmada, garantindo cinco
prioridades: educação, saúde, emprego, segurança e
transporte. Em Minas Gerais, a propaganda também era essa.
Mas o que estamos vendo? A educação está um caos; a saúde,
nem se fala; o desemprego é permanente; não há transporte
(aliás, esse assunto foi abordado aqui, hoje); não há
segurança. O que há é a privatização, que não foi prometida
em campanha, mas que está sendo o carro-chefe do Governador
Eduardo Azeredo.
Como meu tempo está vencido, paro aqui, mas, sem dúvida,

voltaremos amanhã, para abordar esse assunto.
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Solicito aos
Deputados que tomem seus lugares. Estamos colocando em
votação o requerimento de votação nominal do Projeto de Lei
flQ 734/96. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Verificação. Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência deixa de atender ao Deputado Durval Angelo na

verificação, porque o próprio Presidente verifica que não há
"quorum". Portanto, a Presidência, após esta verificação,
torna sem efeito a votação do requerimento, deixa de
submeter a matéria em pauta a votação e passa à discussão
das demais matérias.
O Deputado Romeu Queiroz - Pela ordem, Sr. Presidente-
0 Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 745/96, do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno,
com a Emenda nQ 1, que apresenta.
O Deputado Romeu Queiroz - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Para discutir,

com a palavra, o Deputado Durval Angelo, que dispõe ainda de
20 minutos para discutir o Projeto de Lei nQ 745/96.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, antes da
discussão por parte do Deputado Durval Angelo, gostaria de
ter a palavra, pela ordem.
O Deputado Durval Angelo - Solicitei primeiro a palavra.
o Sr. Presidente - A palavra está concedida ao Deputado

Durval Angelo, para discutir. Portanto, cabe a ele conceder
a palavra, pela ordem, ao Deputado Romeu Queiroz, ou não, O
Deputado Durval Ângelo está com a palavra para discutir o
Projeto de Lei nQ 745/96, uma vez que foi interrompido,
dispondo ainda de 20 minutos. Não havendo "quorum para
votação, o Presidente passou ao projeto seguinte, em
prosseguimento de discussão. Portanto, com a palavra, para
discutir, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, é minha
prerrogativa, pois estava com a palavra. Solicitei a
verificação, de plano, de 'quorum" no Plenário, para que eu
possa fazer minha intervenção no tempo que me resta, com a
presença suficiente de Deputados. Sendo assim, solicito a
suspensão da reunião para que eu possa fazer a minha
exposição no tempo que me resta, amanhã.
o Sr. Presidente - E regimental o requerimento do Deputado
Durval Angelo.

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 para as
extraordinárias de amanhã, dia 5, às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária
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deliberativa também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
* - Sem revisão do orador.

ATA DA lua REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE JUNHO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - Za
PARTE(ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 816/96;
apresentação das Emendas nQs 1 a 3; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Saúde e Ação Social - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 819/96; aprovação com as Emendas ns 1 a 9
- Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nç 779/96;
aprovação na forma do vencido em 1Q turno - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dilzon Meio - Dimas
Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - 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 -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - 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 da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

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

Discussão e Votação de Proposições
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a Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 816/96, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social no Estado, cria o Conselho
Estadual de Assistência Social e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Saúde e Ação Social. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 816/95
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 9g a seguinte redação:
Art. 9g - O CEAS é composto de 20 (vinte) membros e

respectivos suplentes, cujos nomes são indicados à
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, de acordo com a seguinte
configuração:
1 - 10 (dez) representantes de órgãos governamentais,

sendo:
a) 2 (dois) da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
b) 1 (um) da Secretaria de Estado da Educação;
c) 1 (um) da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral
d) 1 (um) da Secretaria de Estado da Saúde;
e) 1 (um) dos Secretários Municipais de Assistência Social
f) 1 (um) da Secretaria de Estado da Fazenda;
g) 1 (um) da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento;
h) 2(dois) 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 ãmbito estadual;
b) 2 (dois) de entidades de 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 não
filantrópicas prestadoras de serviços 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 - Os representantes de Secretarias de Estado serão

indicados pelos titulares das respectivas Pastas.
6 2 - Os representantes dos Conselhos Municipais, dos

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

- Os membros do CEAS não serão remunerados, e suas
funções serão consideradas serviço público relevante.
# 4Q - O CEAS é presidido por um de seus integrantes,
eleito entre seus membros, para mandato de 1 (um) ano,
permitida recondução por igual período.
5 SQ - O CEAS contará com uma secretaria executiva, cuja

estrutura será estabelecida em ato do Poder Executivo.'
Sala das Reuniões, 11 de junho de 1996.
João Batista de Oliveira
Justificação: Justifica-se a emenda pela necessidade de se
assegurar maior representatividade dos municípios no
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS. Essa maior
representatividade dos municípios é assegurada ao se dobrar,
nas alíneas "h', 1, e f', II, o número de representantes
das administrações municipais e de membros não
governamentais dos Conselhos Municipais de Assistência
Social no CEAS.
Não é correto supor que apenas um representante das
administrações municipais e outro não governamental dos
conselhos municipais no CEAS representariam condigna e
legitimamente os mais de 800 municípios de um Estado grande
e diversificado como Minas Gerais.
A emenda vem assegurar, também, a presença de todos os

segmentos que prestam serviços na área de assistência social
no CEAS. Esse Conselho, para ter legitimidade e
representatividade, não pode, definitivamente, discriminar,
em sua composição, nenhum tipo de instituição que atua no
setor -

EMENDA NO 2
O inciso III do art. 2Q passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 2 - ...................................
111 - o amparo, a habilitação e a reabilitação de pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração ao
mercado de trabalho;"-
Sala das Reuniões, 29 de maio de 1996.
João Batista de Oliveira
Justificação: A emenda é necessária para que seja incluída
no projeto a habilitação das pessoas portadoras de
deficiência, o que significa o condicionamento, a
preparação, a educação dos portadores de deficiência que não
tiveram desenvolvidas, ainda, suas potencialidades.
Já reabilitar significa dar habilidades novas a Quem já

havia desenvolvido determinadas habilidades ou qualificações
profissionais, mas as perdeu, devido, por exemplo, a uma
deficiência.

EMENDA NO 3
Dê-se à alínea 'c' do inciso II do art. 90 do Projeto de

Lei nQ 916/96 a seguinte redação:
Art. 9 - ....................................

II - ..........................................
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c - 2 (dois) de entidades representativas das instituições
prestadoras de serviços de assistência social, de âmbito
estadual
Sala das Reuniões, 11 de junho de 1996.
Irani Barbosa
Justificação: A nova redação proposta pela presente emenda
para a alinea "c" do inciso II do art. 9Q é necessária para
assegurar a presença, no Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS -, de todas as entidades prestadoras de
assistência social que atuam no Estado de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas nos 1 e
2, de autoria do Deputado João Batista de Oliveira, e 3, de
autoria do Deputado Irani Barbosa; e, nos termos do 2o do
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e as emendas à Comissão de Saúde e Ação Social.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 819/96, do
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de
Assistência Social e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas nos 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação
Social opina pela sua aprovação com as Emendas nos 1 a 4, da
Comissão de Justiça, e 5 e 6, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Justiça; 5 e 6, da
Comissão de Saúde e Ação Social; e 7 a 9, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 aS, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei no
819/96 com as Emendas nos 1 a 9. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 779/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais a alienar imóveis que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei no 779/96 na forma do vencido em lg turno. A
Comissão de Redação.

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
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 112a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - Za
PARTE(OROEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições-:
Requerimento do Deputado Durval Angelo; aprovação -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 725/96;
aprovação na forma do vencido em IQ turno - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei nQ 624/95; aprovação na forma do
vencido em lQ turno, com a Emenda flQ 1 - Discussão, em Q
turno, do Projeto de Lei Complementar flQ 10/95; aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rémolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio
Júlio - Ailton Vilela - Aalmar Silva - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta -
Carlos Pimenta - Cléuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - 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 - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Miguel Martini - 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 Wanaerley 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. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, 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
Durval Angelo, em que solicita a alteração da pauta, de
forma que o Projeto de Lei Complementar nQ 10/95 seja
apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.



619 fN
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 725/96, do
Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a permutar
imóvel com o Municipio de Janaúba. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ 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
2Q turno, o Projeto de Lei ng 725/96 na forma do vencido em
1 Q turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 624/95, do
Govérnador do Estado, que altera dispositivos da Lei ng
10.626, de 1992, que reorganiza o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1Q 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 nQ 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei n
624/95 na forma do vencido em lg turno, com a Emenda nQ 1. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar n
10/95. do Deputado Gilmar Machado, que altera dispositivo do
Estatuto dos Funcionários Públicos e dá outras providências.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 263, 1, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder "sim"
e os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não'.
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do
art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar
será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com  a palavra,
a Sra. Secretária, para proceder á chamada para votação
nominal.
A Sra. Secretária (Deputada Maria ,José Hauelsen) - (- Faz a

chamada.
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Almir Cardoso -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta -
Carlos Pimenta Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
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Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Miguel Martini - Paulo Piau - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Responderam 'sim' 45 Deputados. Não
houve voto contrário. Está aprovado, em 2g turno, o Projeto
de Lei Complementar nQ 10/95 na forma do Substitutivo ng 1.
A Comissão de Redação.

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
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia onze de abril de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso, Olinto
Godinho e José Maria Barros, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, 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. A Presidência esclarece que a reunião se
destina a apreciar a pauta. Passando à 2è Parte da reunião,
o Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira, o qual solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para debater sobre inspeção
sanitária no Estado de Minas Gerais. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Paulo Piau passa a
Presidência ao Deputado Olinto Godinho e apresenta
requerimentó no qual solicita sejam encaminhados, por meio
da Presidência desta Casa, oficios ao Ministro da
Agricultura, ao Delegado do Ministério da Agricultura em
Minas Gerais, ao Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e ao Presidente do IMA solicitando-lhes que
procedam a estudos visando a um melhor aproveitamento do
Laboratório de Referência Animal - LARA -, situado em Pedro
Leopoldo. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo Piau informa que
os relatores, Deputado Olinto Godinho, Arnaldo Canarinho e
Almir Cardoso, opinam, no lQ turno, pela aprovação,
respectivamente, dos Projetos de Lei ngs 561/95, do Deputado
Jairo Ataíde; 573/95, do Deputado José Maria Barros, e
644/96, também do Deputado Jairo Ataide, este com a Emenda
ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidas a
discussão e. votação, cada uma por sua vez, são aprovadas as
proposições. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996.
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Paulo Piau, Presidente - Arnaldo Canarinho - Olinto

Godinho.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia dezesseis de maio de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho, Ajalmar Silva e Dilzon
Melo (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, por
indicação da Liderança da Maioria), membros da referida
Comissão. Havendo número regimental e estando presentes
também os Deputados João Batista de Oliveira e Elbe Brandão,
o Presidente, Deputado João Leite, declara abe'rtos 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. A Presidência esclarece
ter a reunião a finalidade de apreciar o parecer do relator
sobre a Emenda np 2 apresentada ao Projeto de Lei ng 388/95,
do Deputado Almir Cardoso; apreciar o Requerimento n
1.371/96, de autoria do Presidente; debater sobre inspeção
sanitária com os seguintes senhores: Alysson Paulinelli,
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Antônio
Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do IMÃ; Paulo Caldeira
Brant, representante da Associação dos Frigoríficos dos
Estados de Minas Gerais e Espirito Santo - AFRIG -; Celso
Costa Moreira, Diretor Financeiro do Sindicato da Indústria
dos Laticínios do Estado de Minas Gerais - SILEMG -;
Fernando Cruz Laender, Presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. A
Presidência convida as referidas autoridades para tomarem
assento à mesa e, a seguir, retira da pauta dos trabalhos o
Projeto de Lei nQ 388/95 e o Requerimento nQ 1.371/96 A
Presidência registra ainda as presenças dos Srs. Altino
Rodrigues Neto, Marcos Reis Araújo, José Márcio Mourão e
Silvio Santos Vasconcelos. respectivamente. Superintendente
de Produção Animal, Diretor Técnico, Diretor de Divisão de
Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal e
Assistente de Planejamento e Coordenação do IMA. A
Presidência fala aos membros da Comissão sobre o ciclo de
debates com o tema 'Agribusiness", a ser realizado no dia
23/5/96, às 141h30min, no Plenário desta Casa. Passando-se à
fase de exposições, o Deputado João Batista de Oliveira fala
de suas expectativas quanto á inspeção sanitária neste
Estado. Em seguida, os convidados discorrem sobre o assunto
e, na fase dos debates, respondem às perguntas formuladas
pelos Deputados. O Presidente tece os comentários finais e
informa que os assuntos ventilados na reunião encontram-se
registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência 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, 11 de junho de 1996
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Almir Cardoso -

José Maria Barros.
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ATA DA 209 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia cinco de junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e José
Maria Barros, membros da supracitada Comissão. Na ausência
do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Bonifácio Mourão,
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria
Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes
Logo após, o Presidente convoca os membros da Comissão para
a 21a Reunião Extraordinária, a realizar-se às 151h50min, na
Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciarem, em
fase de redação final, os Projetos de Lei flQ5 499/95 e 733,
734, 745, 746, 747 e 761/96. Em seguida, agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.
ATA DA 40? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia cinco de junho de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Miguel Martini, Geraldo Rezende. Marcos Helênio e Alencar da
Silveira Júnior, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Alencar
da Silveira Júnior que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Encerrada a la Parte da reunião, passa-se ã la
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Presidente procede à leitura do
requerimento do Deputado Gilmar Machado, mediante o qual
este parlamentar solicita seja expedido oficio ao Sr. João
Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, pedindo que
se remeta a esta Casa cópia do protocolo assinado entre o
Estado de Minas Gerais e a Empresa Automobilística Mercedes
Benz, tendo em vista a instalação dessa empresa em Juiz de
Fora. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em
seguida, o Presidente procede à redistribuição dos Projetos
de Lei nQs 278/95 e 654/96 (relator: Deputado Geraldo
Rezende) e 629/95 (relator: Deputado Marcos Helênio).
Continuando, a Presidência passa à discussão e à votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação, no
2Q turno, dos Projetos de Lei ns 270 e 458/95, na forma do
vencido no lQ turno (relator: Deputado Geraldo Rezende);
387/95 e 725/96. na forma do vencido no 1Q turno (relator:
Deputado Alencar da Silveira Júnior); 389 e 517/95, na forma
do vencido no lQ turno, e 560/95, na forma do vencido no lQ
turno, com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Marcos Helênlo);
é também aprovado, no 2Q turno, o parecer sobre o Projeto de
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Lei flQ 369/95, que conclui pela rejeição na forma do vencido
no lQ turno (relator: Deputado Alencar da Silveira Júnior)
Prosseguindo, são submetidos a discussão e votação e
aprovados os pareceres que concluem pela aprovação, no lQ
turno, dos Projetos de Lei ns 654 e 711/96, este na forma
do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Geraldo Rezende) e
710/96 com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Marcos Helênio).
Quanto ao Projeto de Lei nQ 629/95, o relator, Deputado
Marcos Helênio, solicita prazo regimental para emitir o
parecer, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Neste
momento, registra-se a presença do Deputado Cléuber
Carneiro. Continuando, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são aprovados
os requerimentos ngs 1.385/96 na forma do Substitutivo n .Q 1
(relator: Deputado Clêuber Carneiro), e 1.435/96 com a
Emenda no 1 (relator: Deputado Marcos Helénio)_ Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de junho de 96.
Miguel Martini, Presidente - Ronaldo VasconCellos - José

Henrique - Marcos Relênio. -
ATA DA 21? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas e cinqüenta minutos do dia cinco de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e José
Maria Barros, membros da Comissão supracitada. Na ausência
do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Bonifácio Mourão,
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida.
o Presidente distribui à Deputada Elbe Brandão os Projetos
de Lei ngs 499195 e 733, 734 e 745/96 e ao Deputado José
Maria Barros os Projetos de Lei ns 746, 747 e 761/96.
Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 499/95 e 733, 734 e 745/96 (relatora: Deputada Elbe
Brandão); 746, 747 e 761/96 (relator: Deputado José Maria
Barros). 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, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.
ATA DA Zg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia onze de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados Paulo Piau, Almir Cardoso, José Maria Barros e
Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado Ajalmar Silva,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da referida
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Almir Cardoso que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente esclarece que a reunião tem
por finalidade apreciar a pauta e, a seguir, procede à
leitura da indicação da Deputada Elbe Brandão como membro
efetivo da Comissão, em substituição ao Deputado Miguel
Barbosa. Logo após, o Presidente faz a leitura dos Ofícios
nQs 68/96, do Prefeito Municipal de Maria da Fé; 111/96, da
Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Araçuai; e
278/96, do Chefe de Gabinete do BEMGE; e dos ofícios do
Prefeito Municipal de bocaiúva, de 8/5/96, e do Presidente
da Sociedade Mineira de Engenheiro Florestais, de 24/5/96.
Em seguida, a Presidência redistribui ao Deputado José Maria
Barros a relatoria da Emenda nQ 2 ao Projeto de Lei n
388/95, de autoria do Deputado Almir Cardoso; designa os
Deputados Elbe Brandão e Almir Cardoso para relatarem,
respectivamente, os Requerimentos ns 1.424 e 1.425/96, de
autoria da Comissão. Passando-se à 2a Parte da reunião, o
Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, mediante o qual solicita audiência pública
da Comissão para discutir o Projeto Jaiba com autoridades a
serem especificadas. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. O Presidente procede ainda a leitura de
requerimento do Deputado Olinto Godinho, mediante o qual
solicita sejam convidados o EngQ Agrônomo Sebastião Lopes
Teixeira, professor do Departamento de Economia Rural da
UFV, e os Presidentes da FAEMG, da OCEMG e do SEBRAE-MG,
para exporem o estudo desenvolvido pelas referidas
entidades, denominado "Diagnóstico da Pecuária Leiteira do
Estado de Minas Gerais", em reunião da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Paulo Piau
passa a Presidência ao Deputado Almir Cardoso e apresenta
requerimento solicitando seja realizada reunião conjunta da
Comissão com a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, para discutir educação rural e educação
urbana com o Prof. Mário Ramos Vilela, Consultor da UNICEF
em Minas Gerais. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. O Deputado Paulo Piau apresenta ainda
requerimento solicitando seja realizada reunião conjunta da
Comissão com as Comissões de Meio Ambiente e de Política
Energética, Hídrica e Minerária, para discutir questões
relativas ao setor produtivo florestal. Posto em votação, é
aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Paulo Piau passa a palavra ao Deputado José Maria
Barros, que emite parecer concluindo pela rejeição da Emenda
nQ 2 ao Projeto de Lei nQ 388/95. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Em seguida, o Presidente
informa que o Deputado Arnaldo Canarinho, relator dos
Projetos de Lei ns 561/96, do Deputado Jairo Ataide, no 2
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turno, e 735/96. do Deputado Wanderley Ávila, no 1Q turno,
opina pela aprovação dos referidos projetos; e que o
Deputado Olinto Godinho, relator do Projeto de Lei flQ
673/96. do Deputado José Maria Barros, opina pela aprovação
da proposição no 2Q turno. Submetidas a discussão e votação,
cada uma por sua vez, são aprovadas as proposições. Á
seguir, o Deputado Almir Cardoso opina pela aprovação do
Projeto de Lei ng 644/96, do Deputado Jairo Ataide, no 2Q
turno, na forma do vencido no lQ turno. Colocada em
discussão e votação, é aprovada a proposição. O Deputado
Paulo Piau passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão,' que,
nos termos do art. l , 2, da Deliberação da Mesa ng 487,
submete a votação o Requerimento ng 1.371/96. do Deputado
Paulo Piau, o qual é aprovado. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Paulo Piau coloca em votação, cada um por sua vez,
nos termos da referida deliberação, os Requerimentos nQs
1.420/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, e 1.467/96, da
Deputada Elbe Brandão, os quais são aprovados. Em seguida, a
Deputada Elbe Brandão, relatora do Requerimento ng 1.424/96,
de autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural,
emite parecer concluindo pela aprovação dessa proposição.
Submetida a votação, é aprovada a proposição. O Deputado
Almir Cardoso, relator do Requerimento flQ 1.425/96, da
Comissão de Agropecuária e Política Rural, emite parecer
concluindo pela aprovação da matéria. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - José Maria Barros.
ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Luiz Antônio
Zanto, Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge
Hannas, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Hely Tarquinio e Gilmar Machado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira que proceda á 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 ouvir o Sr, Vitor Portella Silveira,
Diretor Clínico do Hospital das Clínicas de Uberlândia,
sobre a situação desse Hospital. Prosseguindo, o Deputado
Carlos Pimenta passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado,
autor do requerimento que motivou o convite, para suas
considerações iniciais. Apôs a exposição do convidado,
participam dos debates todos os parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença do
convidado e dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas -

Hely Tarquinio. - . -
ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.972
As nove horas e quinze minutos do dia treze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala da Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, José Maria Barros e Antônio
Genaro, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o-Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a
apreciar o parecer do relator e solicita ao Deputado Antônio
Genaro que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. Em seguida, o Presidente esclarece que ele é o
relator da matéria, que foi distribuída na reunião anterior,
e, logo após, procede á leitura do seu parecer, mediante o
qual conclui pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.972. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados e suspende os
trabalhos para a lavratura da ata. Reaberta a reunião, a
Presidência solicita ao Deputado José Maria Barros que
proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes, e encerra os trabalhos da Comissão.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - José Maria Barros - Antônio

Genaro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NO 12.972/96

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição
mineira, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe,
que extingue a autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras
providências, e encaminhou as razões do veto a este Poder,
para exame, nos termos do art. 70. § 3, da referida
Constituição.
Publicadas as razões do veto em 25/5/96, foi constituída

esta Comissão Especial para, de acordo com o art. 234, c/c O
art. 112, 1, 'b", do Regimento Interno, emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
O veto oposto incide sobre o art. 12, "caput" e parágrafos,

da Proposição de Lei nQ 12.972; o Governador do Estado negou



627 fN
a sanção, alegando motivos de ordem constitucional e de
interesse público.
Pretende-se, no "caput" e no f lg do artigo vetado, o

restabelecimento de parâmetros - outrora vigentes no Estado
- para a fixação da remuneração dos servidores inativos do
foro extrajudicial. Para a compreensão adequada da matéria,
faz-se necessário um pequeno histórico da • situação desses
servidores, tal como consta na legislação especifica, nos
três últimos anos.
o art. 99 da Lei ng 11.050, de 20/1/93, determinou que,
para fins de cálculo do valor dos proventos dos servtdores
do foro extrajudicial, seriam tomados como base os valores
dos símbolos 5-01, 5-02, 5-03 e 5-04, conforme pertencessem,
respectivamente, aos quadros da entrância especial, final,
intermediária ou inicial, no momento da aposentadoria.
Entretanto, a Lei nQ 11.660, de 3/12/94, modificou a

fórmula de cálculo dos proventos dos servidores em questão e
lhes atribuiu os símbolos JNR-1, JNR-2, JNR-3 e JNR-4, e o
valor determinado para o símbolo JNR-1 se identificou com o
fixado como base de cálculo para a especificação dos valores
devidos aos símbolos S-ol, 5-02 e S-03, conforme o disposto
na Lei ng 11.728, de 31/12/94. Entretanto, da não-aplicação
dos fatores de ajustamento previstos na mencionada lei,
resultou um achatamento dos valores dos proventos do pessoal
inativo do foro extrajudicial.
Os dispositivos vetados pretendem restabelecer a situação
existente antes da vigência da Lei nQ 11.660, de 1994,
fixando a antiga correspondência entre os símbolos 'S e os
proventos da aposentadoria dos servidores do foro
extrajudicial
Já no que se refere ao 2Q do artigo em exame, é forçoso
observar que sua aplicação viria, com efeito, criar
expressivo ônus para os cofres públicos, em momento grave
para as finanças do Estado. Em vista disso, entendemos ser
procedentes as razões do veto do Governador, neste ponto.

Conclusão
Embora o servidor inativo do foro extrajudicial tenha
assegurado o direito de perceber seus proventos sempre
ajustados, na forma do disposto no art. 99, 'caput e
parágrafos, da Lei ng 11.050, de 19/1/93, exatamente corno
prescrevem o 4g do art. 40 da Constituição Federal e o #
4Q do art 36 da Constituição Estadual, concluímos pela
manutenção do veto ao art. 12 e aos seus lg e 2g da
Proposição de Lei ng 12.972, por conterem matéria cuja
iniciativa é reservada ao Governador do Estado, na forma do
inciso III do art 66 da Constituição Estadual. Esses
requisitos, efetivamente, não foram observados nos
dispositivos vetados, não obstante o fato de a emenda
legislativa ter sido inspirada pelo Procurador-Geral do
Estado.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Antônio Genaro -

José Maria Barros.
PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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Ng 524/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei flQ 524/95, de autoria do Deputado Gil
Pereira, institui o Programa Estadual de Incentivo à
Educação.
Foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer. A primeira das mencionadas Comissões concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou a Emenda ng 1. A Comissão seguinte
opinou pela rejeição da proposição. Agora, vem o projeto a
esta Comissão para que elabore parecer sobre a matéria, nos
limites de sua competência.

Fundamentação
O intuito da proposição em análise é indiscutivelmente
merecedor de nosso aplauso, uma vez que a educação oferecida
a nossa população é bastante deficiente.
Entendemos, todavia, que a simples concessão de incentivos
fiscais não vai solucionar o problema. Várias razões
justificam nosso entendimento.
Inicialmente, destacaríamos que a concessão de incentivos

fiscais implica redução da receita pública. Tal fato, por si
só, já deve ser evitado, em função da precária situação das
finanças públicas.
A proposição não nos possibilita estimar o seu impacto nas
finanças públicas, pois não são estabelecidos os percentuais
de que tratam o lQ do art. 3Q e o art. S. A proposição
também não estabelece como serão concedidos os incentivos.
Ou seja, realizado um investimento nos moldes previstos no
projeto, não é possível saber quanto do imposto devido
poderá abater o contribuinte. Não é, portanto, possível
mensurar os efeitos financeiros decorrentes deste projeto.
Mais graves, porém, do que a impossibilidade de previsão
dos efeitos financeiros são as conseqüências jurídicas da
ausência dos elementos mencionados. Em nosso entendimento, a
ausência de aspectos estruturalmente fundamentais no projeto
de lei não é compatível com o principio da legalidade.
Observamos delegação inconstitucional de competência
legislativa ao agente administrativo, uma vez que este passa
a ter o poder de estabelecer o percentual máximo do
incentivo fiscal, cuja competência é privativa do Poder
Legislativo. Tal vicio pode também ser caracterizado pela
ausência de dispositivo que estabeleça a proporção dos
investimentos que poderá ser abatida.
Destacaríamos também que o projeto estimula a realização de
investimentos em reformas, ampliações ou construções de
prédios, quando, talvez, o maior problema hoje existente
esteja relacionado com a questão dos baixos salários pagos
aos professores e com a administração do sistema educacional
de maneira geral.
Consideramos, portanto, que a proposição não garante o
aumento dos investimentos na educação. Os gastos decorrentes
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da aprovação da proposição podem mesmo neutralizar os
efeitos positivos que ela ensejaria. -

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

Lei flQ 524/95 no lQ turno
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Ronaldo Vasconcellos - José Henrique.

PARECER PARA O i p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 557/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei no 557/95, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, tem como objetivo estabelecer normas para o abate
de animais no Estado
Preliminarmente, o projeto foi enviado à Comissão de

Constituição e Justiça, q ue emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas ngs 1 a 4, que apresentou. Em seguida, foi examinado
pela Comissão de Agropecuária e Política Rural, que opinou
por sua rejeição. Posteriormente, foi examinado pela
Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou por sua
aprovação com as Emendas ngs 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 5, que
apresentou-
Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto de lei em epígrafe é tornar

obrigatório o uso de métodos científicos no abate de animais
destinados ao consumo humano, medida praticada em grande
parte do mundo civilizado, que visa a proteger os animais
contra abusos e maus tratos, dando-lhes uma morte digna.
Essa medida atingirá os estabelecimentos que comercializam

carne animal entre municípios do Estado, pois são os únicos
sujeitos à fiscalização estadual. Os que praticam comércio
exterior ou interestadual sujeitam-se à inspeção federal, e
os que comercializam apenas nos limites do município são
inspecionados pela autoridade municipal.
Na esfera estadual, campo de atuação do projeto de lei em
exame, encontram-se, em sua maioria, pequenos e médios
estabelecimentos, que arcarão com altos custos para proceder
às adaptações materiais necessárias ao cumprimento das
normas impostas pela proposição. Além disso, o Estado depara
um grave problema nessa área: o abate clandestino, que
segundo técnicos do setor atinge 80% da carne consumida no
Estado e que está totalmente fora de qualquer tipo de
fiscalização.
Apesar dessas questões,- a exigência de métodos modernos de
insensibilização no abate de animais é medida que visa a dar
ao produto consumido pela população muito melhor qualidade e
competitividade frente ao mercado externo.
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Essas medidas estão afetas à iniciativa privada e não têm
repercussão orçamentária, não se encontrando, portanto,
impedimentos à aprovação da proposição.
Finalmente, visando à atualização do valor da multa
expressa no projeto, apresentamos a Emenda flQ 6, que
transforma seu valor -em UFIR, uma vez que a UPFMG foi
extinta por meio do Decreto Estadual nQ 37.716, de 29/12/95,
valendo a paridade de 1 UPFMG para 48,98 UFIR5.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 557/95 com as Emendas ns 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, 5,
apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor, e 6, a
seguir redigida

EMENDA No 6
Dê-se ao inciso 1 do art. 11 a seguinte redação:
'Art. 11 - ................................
- multa diária de 2.449 (duas mil quatrocentos e quarenta

e nove) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -; -
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - José Henrique, relator -

Marcos Helênio - Ronaldo Vasconcellos.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 789/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 789/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Movimento Comunitário dos Moradores do Bairro Petrovale, com
sede no Município de Betim.
Após publicado, o projeto foi examinado preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria.
Fundamentação

A referida associação, de cunho assistencial, vem prestando
relevantes serviços à comunidade, notadamente para a solução
de questões ligadas a saneamento básico, educação, saúde,
lazer e habitação.
Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela entidade, é

justa e oportuna a concessão do titulo ora proposto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 789/96 na forma original.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 798/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Anivaldo Coelho, o Projeto de Lei ng
798/96 visa declarar de utilidade pública a Associação do
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Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale -
APHAA-BV -, com sede no Município de Belo Vale.
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice, na ordem jurídica, à sua normal tramitação.
Cabe agora a esta Comissão deliberar, conclusivamente, sobre
a matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A ÂPI-IAÂ-BV é uma entidade civil sem fins lucrativos e se
propõe a zelar pela preservação dos valores culturais; como
o patrimônio histórico e artístico local. Cuida também da
questão ambiental. Para tanto promove conferências,
seminários, cursos e publicações, por meio de um trabalho
consciente e reparador.
Pelas iniciativas que a entidade empreende, julgamos

oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 798/96 no 1Q turno, na forma original
Sala das Comissões. 13 de junho de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 799/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo
Servos Maria de Nazaré, com sede no Município de Coromandel.
Após publicada, a matéria foi encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
a O Núcleo Servos Maria de Nazaré é uma entidade beneficente

que tem por objetivo a prática e a divulgação da doutrina
espirita, baseada nos ensinamentos do mestre Allan Kardec.
Cabe-nos lembrar que a referida instituição realiza
trabalhos assistenciais, hospitalares e educacionais,
direcionados à população carente.
Por desenvolver tais iniciativas, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 799/96 no 1Q turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado José Henrique,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Integração Municipal Divinense - ACIMD -, com
sede no Municipio de Divino das Laranjeiras.
Após publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida direciona seus trabalhos para a
melhoria da infra-estrutura municipal. Para tanto, promove
eventos sociais e recreativos e destina os recursos
financeiros obtidos para obras diversas.

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

Lei flQ 800/96 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
José Maria Barros, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 811/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em análise objetiva declarar de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha - Vila Ozanam, de Caratinga.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 1Q turno, atendendo ao que determina o
art. 104, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Funcionando há mais de dois anos, a entidade em exame é

obra ligada à Sociedade São Vicente de Paulo. Cumprindo suas
finalidades estatutárias, abriga pessoas idosas e
desamparadas, velando para que recebam assistência
espiritual, moral e material.
A instituição merece, portanto, ser declarada de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 811/96 no 1Q turno, como proposto.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 817/96

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 112/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
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817/96, que autoriza o Poder Executivo a assumir débito da
empresa MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
Tramita a matéria em regime de urgência, por solicitação do
Chefe do Poder Executivo, devendo ser apreciada em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuída, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno.
Incumbidos de nos pronunciar preliminarmente sobre a

proposição, passamos a fazê-lo, fundamentados nos termos
seguintes.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva a criação das condições
necessárias para o pagamento dos débitos de natureza
previdenciária da MGS.
Pretende o Governador do Estado, outrossim, conseguir

autorização legislativa para que o Poder Executivo assuma
diretamente a responsabilidade pela divida, atualmente no
montante de R$23.891.480,10, viabilizando seu parcelamento
em melhores condições para a liquidação do débito, conforme
faculta a Lei Federal flQ 9.129, de 20/11/95..
E oportuno mencionar que a MGS constitui-se atualmente numa

empresa pública, já que todas as suas ações foram adquiridas
pelo Estado de Minas Gerais e pela autarquia Imprensa
Oficial, posteriormente à autorização constante no art. 125
da Lei nQ 11.406. de 29/1/94.
Pode-se afirmar, além disso, que se trata de um ente da

administração indireta do Estado, nos exatos termos do art.
14 da Carta mineira, sendo certo que os recursos necessários
para solver o débito serão despendidos, de todo modo, pela
administração pública estadual.
Procura o Chefe do Poder Executivo, portanto, estabelecer

as melhores condições ,possíveis para que isso ocorra sem
maior comprometimento dos cofres públicos.
A proposição deve ser apreciada por esta Casa Legislativa,
em face do preceito constante no art. 161. VIII, da Carta
mineira, que veda a utilização, sem autorização legislativa
especifica, de recursos orçamentários para suprir
necessidade ou cobrir déficit de empresa, fundação pública
ou fundo.
Acresce, ainda, o fato de se inserir no rol de
prerrogativas da Assembléia Legislativa a apreciação de
todas as matérias de competência do Estado, conforme consta
no 'caput' do art. 61 da Constituição mineira.
Inexiste, por outro lado, impedimento no que tange à
inauguração do processo legislativo, cabendo lembrar, por
último, que o Poder Executivo já havia assumido a divida de
natureza trabalhista da empresa, mediante autorização desta
Casa, conforme consta na Lei nQ 10.827, de 23/7/92, alterada
pela Lei nQ 11.050, de 19/1/93.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nç
817/96.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
José Braga - Simão Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei flQ
817/96 autoriza o Poder Executivo a assumir débito •da
empresa MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
relativo a contribuições previdenciárias não recolhidas.
Por solicitação do Governador, o projeto tramita nesta Casa
em regime de urgência, devendo ser apreciado em reunião
conjunta. Distribuída a matéria às comissões competentes, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Nos termos
regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão para ser
objeto de parecer quanto aos aspectos orçamentários.

Fundamentação
No período de fevereiro de 1988 a dezembro de 1994,
conforme fiscalização e levantamento de débito realizados
pelo INSS, a MGS não recolheu as contribuições
previdenciárias obrigatórias em favor de seus empregados. O
valor corrigido do débito original, isento de multas, mas
onerado pelos juros cobrados pelo Instituto, atinge a
significativa quantia de RS23.891.480,10. No processo de
atualização de seus créditos até dezembro de 1994, o INSS
utiliza a variação da UFIR. Entre fevereiro de 1988 e março
de 1996, são cobrados 421,52%, a titulo de juros. A quantia
mencionada corresponde, portanto, ao impacto orçamentário
decorrente da aprovação da proposição. Da leitura da
mensagem do Governador, depreende-se que o Estado se valeu
do direito de pagar o débito em até 96 parcelas mensais, nos
termos do art. 1Q da Lei ng 9.129, de 20/11/95, o que,
evidentemente, muito aliviará a administração do fluxo de
caixa do Tesouro Estadual
Devido à grandeza dos números apresentados, ao interesse
dos empregados envolvidos e à importância da autorização
legislativa solicitada, julgamos fundamental que o Executivo
informe oficialmente esta Casa sobre a correção dos cálculos
efetuados pelo INSS, urna vez que é certo que o Estado os
auditou e verificou sua fundamentação legal.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ

817/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Elbe Brandão - Arnaldo Penna - José Braga
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 64/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

.Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helénio, o Projeto de Lei n

64/95 torna obrigatória a construção de escadas para peixes
de piracema em barragens edificadas em cursos de água no
domínio do Estado.



Aprovada no lg turno na forma do Substitutivo nQ 1, retorna
agora a proposição a esta Comissão para que sejam elaborados
o parecer de 2g turno e a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
No âmbito desta Comissão, entendemos que o projeto deva ser

examinado sob os aspectos econômico e financeiro.
Sob o aspecto econômico, acreditamos que a proposição possa
vir a beneficiar a indústria da pesca, na medida em que
possibilitará a reprodução dos peixes de piracema. No
mínimo, achamos que serão beneficiadas as populações
ribeirinhas, que têm com a pesca de subsistência acesso a
alimentação de boa qualidade.
Do ponto de vista financeiro, percebemos que a proposição
deve acarretar elevação nos custos de construção de
barragens a serem edificadas, além do custo decorrente da
adaptação das barragens existentes ao que está disposto
nesta lei- Esse custo, em nosso entender, se justifica em
razão dos muitos benefícios dela advindos.

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

Lei nQ 64/95 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ronaldo Vasconceilos, relator
- José Henrique - Marcos Helênio.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 64/95

Dispõe sobre a construção de escadas para peixes de
piracema em barragens construidas no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E obrigatória a construção de escadas para peixes
de piracema em barragens a serem edificadas em cursos de
água no domínio do Estado.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ás

barragens cujas características de projeto tornem ineficaz a
medida, ouvido o Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM.
• Art. 2p - As barragens já existentes deverão ser adaptadas
ao disposto nesta lei no prazo de 5 (cinco) anos.
Art. S - As penalidades pelo não-cumprimento desta lei
serão aplicadas pelo COPAM, em conformidade com a legislação
em vigor.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6p - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 65/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n
65/95 visa autorizar o Poder Executivo a celebrar contrato
de comodato com o Sindicato Rural de Paiva.
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Aprovado no lQ turno, com a Emenda nQ 1, vem o projeto
agora a esta Comissão para ser examinado novamente quanto
aos aspectos financeiros e orçamentários.
Em atendimento ao disposto no lQ do art. 196 do Regimento
Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e
é parte deste parecer.

Fundamentação
A iniciativa sob comento vem prover a necessária
autorização legislativa para que o Estado possa celebrar
contrato de comodato com o Sindicato Rural de Paiva. A
Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda ao
projeto, substituindo a figura do comodato pela da concessão
de direito real de uso, uma vez que aquele instituto não é
empregado pela administração pública, em virtude do disposto
no g 7Q do art. 14 da Constituição do Estado.
Atendendo aos preceitos legais que versam sobre as formas
administrativas para o uso especial de bem público por
particulares, concluímos que a matéria em questão não
representa despesas para o Estado, não acarretando,
portanto, repercussão na lei orçamentária. Trata-se apenas
de um acordo pelo qual a administração pública transferirá o
uso de terreno público ao particular, no caso, o Sindicato
Rural de Paiva, que fruirá plenamente o imóvel para os fins
estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que venham a incidir
sobre ele.
Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista

financeiro-orçamentário à aprovação da matéria.
Todavia, objetivando atender à melhor técnica legislativa e
dar maior transparência ao processo, descrevendo fielmente
as características do imóvel no projeto de lei em questão,
apresentamos a Emenda nQ 1 ao vencido no lQ turno.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 65/95 no 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao vencido no lQ
turno, redigida a seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação;
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar

contrato de concessão de direito real de uso com o Sindicato
Rural de Paiva, do Município de Paiva, cedendo-lhe, para
construção de sua sede, imóvel de propriedade do Estado,
situado no lugar denominado Santa Rosa, nesse município, com
área de 300m2 (trezentos metros quadrados), parte de terreno
com área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados),
confrontando pela frente, numa extensão de 33,50m (trinta e
três metros e cinqüenta centímetros), com a estrada para
Santa Bárbara do Tugúrio; pelo lado direito, numa extensão
de 63,70m (sessenta e três metros e setenta centímetros),
com propriedade de Antônio Eduardo Anastácio; pelo lado
esquerdo, numa extensão de 89,75m (oitenta e nove metros e
setenta e cinco centímetros), com propriedade de Juscelino
Ferreira de Paiva; e pelos fundos, numa extensão de 40,00m
(quarenta metros), com o ribeirão Santa Rosa, registrado sob
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o flQ 22.617, a fls. 4 do livro 3/-V do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Barbacena, conforme a escritura
pública de re-ratificação nQ 331, às fls. 296 e 297 do livro
de notas flQ 2 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da
Comarca de Barbacena.
Parágrafo único - No final do contrato, as benfeitorias

realizadas no imóvel reverterão ao patrimônio do Estado..
Sala das Comissões, 13 de junho de 199€.
Miguel Martini, Presidente - Ronaldo vasconcellos, relator
- Marcos Helõnio - José Henrique.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 65/95

Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão
de direito real de uso com o Sindicato Rural de Paiva -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar

contrato de concessão de direito real de uso pelo período de
30 (trinta) anos, com o Sindicato Rural de Paiva, do
Município de Paiva, cedendo-lhe, para a construção de sua
sede, imóvel de propriedade do Estado, situado nesse
município, constituído de uma área de 300m2 (trezentos
metros quadrados), medindo lOm (dez metros) de frente,
confrontando com a estrada Paiva-Fazenda Santa Terna; 30m
(trinta metros) nas laterais, confrontando, pelo lado
direito, com herdeiros de Antônio Eduardo Anastácio; pelo
lado esquerdo, com a Escola Estadual Santa Rosa; pelos
fundos, com o córrego Santa Rosa.
Parágrafo único - As benfeitorias ali construidas, ao final

do comodato, reverterão ao Estado.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 252/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto em pauta
dispõe sobre a política de desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura e dá outras providências.
No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma do
Substitutivo nQ 4, apresentado pela Comissão de Meio
Ambiente.
No 2Q turno, foi o projeto encaminhado novamente à Comissão

de Meio Ambiente, que apresentou o Substitutivo nQ 1.
Retorna agora a proposição a esta Comissão para receber

parecer, em obediência aos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto em pauta ratifica disposições do Código de Pesca
e adapta o texto federal às peculiaridades regionais,
passando para o Estado o controle do exercício da pesca,
consolidando a Política Estadual do Meio Ambiente.
O Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Meio

Ambiente, autoriza o poder público a tomar certas medidas de
caráter administrativo e define, de forma precisa, alguns
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dispositivos, como os que normatizam as infrações e as
penalidades, estabelecendo os limites pecuniários para a
aplicação de multas.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela não encontra nenhum impedimento de ordem financeira e
orçamentária à sua aprovação. A máquina administrativa está
aparelhada para atendê-la, não acarretando sua execução
aumento de despesas para os cofres públicos. Ao contrário,
haverá aumento de receita proveniente das sanções previstas
pelo descumprimento da futura lei, e esses recursos deverão
ser destinados ao custeio da atividade pesqueira.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 252/95 no 2Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente e relator - Marcos Helênio -

Ronaldo Vasconcel los - José Henrique.

TRANSCRIÇÕES

"Manifesto pela AgricuItura
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 1996, reunidos
no auditório da Prefeitura Municipal de Buritis,
representantes de vários segmentos da sociedade local e dos
municípios de Arinos e Formoso, principalmente agricultores,
presidentes de sindicatos rurais, associação comercial,
técnicos de empresas de planejamento agrícola e da EMATER,
bem como secretários de agricultura, vereadores e prefeito,
discutiram-se propostas para os enormes prejuízos causados
pela estiagem prolongada que assola toda a nossa região, a
serem encaminhadas ao Exmo. Sr. Eduardo Azeredo Brandão,
Governador do Estado de Minas Gerais, endossadas pela
assinatura de todos os presentes, conforme relação em
apenso.

Das propostas
Decreto por parte dos governos municipais de estado de

situação de emergência, em virtude do grave problema social
causado pela perda total das culturas de subsistência, o
que acarretará, nos próximos dias, a fome dos homens que
trabalham no campo e o tão condenável êxodo rural,
aumentando os números da miséria em nossos municípios
basicamente agrícolas, que não conseguiram suprir a demanda
de moradia e mão-de-obra para estes trabalhadores e famílias
carentes.
Da revisão das informações prestadas por empresas de

planejamento e pelos próprios agricultores, as AF locais e,
posteriormente, e o mais importante, a Secretaria de Estado
da Fazenda, das previsões para a safra de 1996, uma vez que
a tecnologia avançada de satélites permite vislumbrar a área
plantada, mas não os efeitos da falta de chuvas sobre elas e
a sua real produção, para as devidas cobranças de impostos.
Conforme dados colhidos em nossos municípios, até esta

data, temos o seguinte prognóstico:
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safra de arroz, mais de 90% de perdas - consumada;
safra de milho, mais de 65% de perdas - consumada;
safra de soja - consumada uma perda de 60%, e crescendo, se
a estiagem persistir;
pecuária - já registra uma redução de 30% na produção
leiteira e no gado de corte, devido à falta de pastagens
para a época, e poderá atingir até 70% nos próximos 90 dias,
quando se entra no período das secas, realmente -
0 município de Buritis já foi o terceiro maior produtor de
grãos do Estado, quando os recursos eram disponíveis- Hoje,
perdemos posição por falta desses recursos, até porque
tivemos uma redução de 20% da área plantada, em relação ao
ano de 1995. Se analisarmos o mapa de Minas Gerais, veremos
que estamos sozinhos no Noroeste, desassistidos pelos
Governos Estadual e Federal, mas queremos reverter esta
situação, temos área para isto, temos terra boa, temos
potencial, precisamos de apoio e dos meios para voltar ao
topo dos municípios produtores
Senhor Governador, diante do acima exposto, pedimos a Vossa
Excelência que direcione recursos através da Secretaria de
Estado de Agricultura, bem como interceda junto ao Ministro
da Agricultura, para tentarmos minimizar os efeitos desta
estiagem em nossos municípios. Precisamos de incentivos em
curto, médio e longo prazos, para manter o homem do campo no
campo, mesmo contra os imprevistos da natureza. As medidas
devem ser tomadas agora, pois, se a estiagem persistir e 
lavoura de soja tiver uma perda ainda maior, os danos serão
irreparáveis, uma vez que, até o comércio local de nossas
cidades, depende deste fomento básico que é a agricultura.
Senhor Governador, somente com e através de sua ajuda,
conseguiremos reverter esta situação por que estamos
passando; pedimos, mais uma vez, seu empenho e sua
solidariedade, sabedores que somos de seu senso de justiça e
igualdade para com todo o seu povo do Noroeste, para
superarmos mais este obstáculo.
Certos de que seremos atendidos e no aguardo das
providências, subscrevemo-nos.
Pedro Jary Taborda, Prefeito Municipal de Buritis - Délio
Prado Lopes, Presidente do Sindicato Rural -Pedro Aguiar
Bianchini, Presidente da Associação Comercial - Salvador
Teixeira Mariano, Secretário de Agricultura - Getúlio Jary
Taborda, Produtor.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Paulo Piau.
"Eduardo Tem uma Boa Chance para Botar o Pé no Barranco

Tão logo volte da Argentina, o governador Eduardo Azeredo
terá que desfazer uma pequena grande confusão feita por
alguém de seu governo junto ao BNDES O problema é o
seguinte: o BNDES está forçando a privatização da Cemig
baseando-se numa suposta promessa que alguém do governo de
Minas fez à direção do banco para conseguir levantar
recursos. Só que o governador Eduardo Azeredo é contra a
privatização da empresa mineira e não admite mais tocar no
assunto. 0 ENDES, no entanto, desconhece essa disposição de
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Eduardo e quer porque quer colocar a Cemig no programa das
pr 1 vat 1 zações.
O BNDES, para quem não sabe, já detém 30 1/. do capital
votante da Cemig - ou seja, depois do Estado de Minas
Gerais, é o segundo maior sócio da empresa mineira. Com o
agravante de que, para levantar os R$190 milhões da Caixa
Económica para pagar o 13Q do funcionalismo, o Estado teve
que empenhar mais 10% do que detém na Cemig. Resumindo:
embora ainda seja o sócio majoritário da empresa mineira,
por qualquer me da aquela palha", o Estado deixa a Cemig ir
para o governo federal, e, ai, ninguém segura a privatização
da estatal mineira.
Mas isso é outro assunto. O que o governador vai ter que
fazer mesmo, assim que voltar, é rechaçar as pressões do
fiNDES. E, ato seguinte, chamar a atenção de quem foi lá e
garantiu ao banco que a Cemig está pronta para ser
privatizada. E claro que não está, nem ficará. A menos que
alguém queira desconhecer o que a Cemig representa para
Minas e os mineiros e resolver entregá-la de bandeja à onda
neoliberal que varre o pais a partir de Brasilia - e que,
pelo visto, tem ramificação em Minas.
Ao se posicionar publicamente contra a privatização da

Cemig, recentemente, o governador Eduardo Azeredo traduziu,
de maneira clara, a vontade dos mineiros. O governador não
está sozinho na defesa datese de que não interessa a Minas
a venda da Cemig. Nem há razão para tanto. A Cemig é uma
empresa moderna, não tem problemas de gerenciamento, é
lucrativa e ocupa, se tudo isso não bastasse, função
estratégica no desenvolvimento econômico e social de Minas.
De forma que não pode ser colocada na cesta dos bens
disponíveis, como alguém disse ao negociar com o BNDES
dinheiro para reforçar o caixa do governo do Estado.
Essa, aliás,, seria uma boa reação de Eduardo à quadra

adversa que vem atravessando. Seria a hora de botar o pé no
barranco, dar a volta por cima e sair na frente. A defesa da
Cemig poderia ser, também, o ponto de convergência das
diversas linhas que compõem a política mineira. Por que não?
Nela se alistariam, por exemplo, Aureliano Chaves, Hélio
Garcia, Newton Cardoso, Itamar Franco; quem sabe, Erancelino
Pereira; com certeza, o pessoal do PT mais o PDT, de forma
que se poderia construir, ai, um movimento de unidade de
Minas para a defesa dos interesses superiores do Estado.
Tudo muito certo. Restaria para o governador, no entanto, a
iniciativa imediata de rechaçar as pressões do BNDES. A
tarefa não é agradável, menos pelo BNDES, mas porque ela
implica na desautorização de alguém que teria negociado a
privatização da Cemig com o banco. Não se sabe, exatamente,
quem teria sido o negociador, mas parece ser alguém do
primeiro escalão do governo. De qualquer forma, está ai uma
boa deixa para Eduardo Aliados não lhe faltarão numa briga
dessas.
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Bilac Pinto.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 14 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Avila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Antônio Roberto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarquinio - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Régis - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Simão Pedro
Toledo - Wilson Trõpia.

Falta de 'Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 17, às 20 horas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 787/96

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 105/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
787/96, que autoriza o Poder Executivo a realizar transação
com a Companhia Paraibuna de Metais.
Publicada no 'Diário do Legislativo!! de 9/5/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência, foi
encaminhada às Comissões supracitadas para, em reunião
conjunta, receber parecer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno.
Incumbidos de nos pronunciarmos preliminarmente sobre a

matéria, passamos a fazê-lo, fundamentados nos termos a
seguir.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva a necessária autorização
legislativa para que se efetive transação com a Companhia
Paraibuna de Metais, relativamente aos créditos tributários
oriundos da incidência do ICMS sobre operações realizadas
por aquela empresa, conforme consta nos Processos
Tributários Administrativos ns 01.000007950.87,
01.000001708.69 e 01.000004137.53.
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AO se avaliar a proposta à luz do texto constitucional,
torna-se pacifico o entendimento de que a matéria deve ser
objeto de lei, em sentido formal, conforme veremos a seguir.
o ICMS é um imposto cuja instituição compete ao Estado,

conforme o disposto no art. 155, 1, 'b', da Constituição da
República, cabendo a esta Casa, portanto, dispor sobre o
tema, em consonância com o preceito contido no art. 61, III,
da Carta mineira.
Diga-se, ainda, que a transação prevista na proposta
governamental terá como resultado imediato a exclusão do
crédito tributário. Sobre isso, a Carta Federal, ao
instituir o Sistema Tributário Nacional, dispõe em seu art.
150, GQ:
"Art. 150 - .........................
# 6 - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria
tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através
de lei especifica, federal, estadual ou municipal".
A matéria encontra-se prevista, também, no Código

Tributário Nacional, cujo art. 171 dispõe:
"Art. 171 - A lei pode facultar, nas condições que

estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação
tributária celebrar transação que, mediante concessões
mútuas, importe em terminação de litígio e conseqüente
extinção de crédito tributário.
Parágrafo único - A lei indicará a autoridade competente

para autorizar a transação em cada caso".
Tendo em vista a disposição contida no parágrafo único do
artigo citado, torna-se necessária e oportuna a apresentação
da Emenda nQ 1, que procura adequar os termos da proposição
ao preceito referido, no que diz respeito à indicação da
autoridade competente para autorizar a transação, e faz
parte deste parecer.
Observa-se, por último, inexistir impedimento no que tange
à iniciativa para inauguração do processo legislativo e
tampouco vícios que possam criar obstáculos à tramitação do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
787/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA Np 1
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo:
'Art. l - . . ..............................

- O Secretário de Estado da Fazenda é a autoridade
competente para efetivar a transação de que trata o "caput'
deste artigo.".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator
- Arnaldo Penna - Jairo Ataide.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

o Projeto de Lei ng 787/96 dispõe sobre autorização ao
Poder Executivo para realizar transação com a Companhia
Paraibuna de Metais.
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A Comissão de Constituição e Justiça
juridicidade, pela constitucionalidade
matéria e apresentou a Emenda nQ 1.
Agora, cabe a esta Comissão analisar
limites de sua competência.

Fundamentação

emitiu parecer pela
pela legalidade da

a proposição nos

1 - Quanto à norma do art. 171 do Código Tributário
Nacional - CTN:
A modalidade normal de extinção de uma obrigação de
natureza tributária é o pagamento espontâneo do crédito.
Transação, conforme definição de Sacha Calmon Navarro
Coelho, é fato que pode redundar em remissão ou pagamento,
os quais extinguem o crédito.
Pela remissão, o credor perdoa o devedor em atenção a

valores mais nobres do que a percepção do tributo, sem com
isso ferir o principio da isonomia.
A norma do art. 171 do CTN possibilita aos sujeitos da
obrigação tributária celebrar transação, por concessões
mútuas, pondo fim ao litígio em que estejam envolvidos,
extinguindo a relação jurídica.
Quanto à acepção do vocábulo 'litígio' compreendida no
'caput' do art. 171, há divergência na doutrina. Para alguns
autores significa conflito de interesses questionado
judicialmente, ao passo que outros, como Paulo Barros de
Carvalho, estendem a conotação, abrangendo também as
controvérsias administrativas.
Seguindo a corrente majoritária, defendida por esse último
autor, não encontramos óbice no art. lQ do projeto em
análise, que inclui na autorização para transacionar tanto
débitos contestados judicialmente como administrativamente.
2 - Quanto à repercussão financeiro-orçamentária:
A receita da divida ativa do ICMS estimada na lei
orçamentária para este exercício financeiro foi de
R$26.840.000,00, o que nos possibilita concluir que o
pagamento do crédito objeto da transação, no montante de
R$85.170.000,00, não foi previsto ser recebido este ano,
pelo menos em sua totalidade.
Considerando-se que a diferença entre o valor devido e o
valor da transação proposta é de R$74.720.000,00, e
considerando que 25% do produto da arrecadação do 10,15,
inclusive do proveniente da divida ativa, pertence aos
municipios, o impacto financeiro seria da ordem de
R$56.380.000,00 para o Estado e R$18.340.000,00 para os
municípios. Em outras palavras, essas seriam as receitas que
os entes públicos citados deixariam de receber caso o Poder
Judiciário julgasse procedente o direito de crédito do
Estado.
Ressaltamos, no entanto, que, nos termos do 6 2Q do art. 3Q
da Lei Complementar nQ 63, de 11/1/90, para efeito do
cálculo do Valor Adicionado Fiscal referente ao Município de
Juiz de Fora, onde se situa a Cia. Paraibuna de Metais, a
remissão proposta no projeto não resultará em nenhuma perda
no valor do índice.. Isso porque as operações e as prestações
que constituem fato gerador do imposto, mesmo quando o
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pagamento é excluído em virtude de isenção ou outros
benefícios, são computadas na apuração do valor adicionado.
3 - Quanto aos incisos 1 e II do art. 2g:
O fato de esses incisos anularem o acesso ao Poder
Judiciário para discussão da legitimidade da exigência
fiscal relativa aos créditos tributários de que trata a
transação não fere a norma do art. 5Q, XXXV, da Lei
Fundamental da República. Isso porque a exclusão da
apreciação do Poder Judiciário não decorre, nesse caso, da
vontade unilateral da lei, mas sim de um acordo de vontades
corroborado pela lei.
4 - Considerações finais:
Devido à impossibilidade de liquidação da totalidade do

crédito sem perigo de ocasionar extinção da fonte de receita
tributária e em vista da discussão da legalidade dessa
cobrança, consideramos oportuno o pagamento parcial
proposto.
Uma vez que a empresa, conforme exposição do Secretário da
Fazenda, encontra-se em situação econômica extremamente
difícil, com o valor do contencioso fiscal ultrapassando seu
valor patrimonial, torna-se vantajoso para o Estado adotar
uma solução que viabilize a continuidade do empreendimento
e, ao mesmo tempo, atenda ao interesse público.
Será possível, assim, a recuperação e a modernização do
investimento pelo consórcio interessado, garantindo o
exercício da função social desempenhada pela empresa, com a
geração de empregos e de receita para os cofres públicos.
Na oportunidade, apresentamos a Emenda flQ 2, que autoriza o
Poder Executivo a realizar transação com estabelecimentos
frigoríficos situados no Estado. Essa medida se faz
necessária diante da atual inviabilidade do recebimento
integral do crédito tributário por parte da Fazenda Pública,
uma vez que a elevada carga tributária aliada à falta de
capital de giro desses estabelecimentos já foram
responsáveis pelo fechamento de aproximadamente 17
frigoríficos.

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

Lei nQ 787/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, e com a Emenda nQ 2, a seguir redigida.

EMENDA NO 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar

transação com estabelecimento frigorífico localizado no
Estado, relativamente a processo tributário administrativo
resultante de autuação efetivada até a data de publicação
desta lei, inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou
não a sua cobrança.
# l Q - As transações realizadas com base neste artigo devem

observar, no que couber, o disposto nos 2Q e 3Q do art.
lg, bem como nos arts. 2g, 3Q e 4Q desta lei.
f 2 - O estabelecimento frigorífico poderá obter, nos
créditos tributários de que trata o 'caput" deste artigo,
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redução percentual igual à resultante da aplicação do §
do art. 1Q desta lei.

- A transação fica condicionada à apresentação e à
aprovação pelo Poder Executivo de projeto do estabelecimento
frigorifico, de manutenção ou expansão do empreendimento no
Estado de Minas Gerais.!!.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Marcos Helênio - Simão Pedro Toledo - Geraldo Rezende.

z
o
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SELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 71? REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): la Fase: Atas - Correspondência: Mensagem n
123/96 (Projeto de Lei flQ 857/96), do Governador do Estado -
Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei nQ 858/96 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Defesa do Consumidor, de Agropecuária, de
Defesa Social e de Direitos e Garantias Fundamentais, e dos
Deputados Paulo Schettino (2) e Wanderley Avila - 2? Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta
- Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gil Pereira - Jairo Ataide - João Leite
- José Henrique - Marcelo Cecé - Marco Régis - Maria Olivia
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 201h15min,
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
das atas das duas reuniões anteriores.

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1? Fase
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Arnaldo Penna, lQ-Secretário 'ad hoc', lê a

seguinte correspondência:
«MENSAGEM No 123196*

Belo Horizonte, 13 de junho de 1996.
Senhor Presidente: -
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
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Executivo a alienar imóveis que especifica, situados nos
Municipios de Curvelo, Sabinôpolis e Pouso Alegre.
Os imóveis de Curvelo e Pouso Alegre foram incorporados ao
patrimônio do Estado por força de sentenças judiciais
exaradas em processos de execução fiscal, enquanto que o de
Sabinôpolis foi recebido em dação em pagamento.
Todos encontram-se ociosos, sem nenhuma perspectiva de

aproveitamento, razão por que a sua alienação reveste-se de
interesse para o Estado, uma vez que os recursos obtidos
serão utilizados no custeio de suas atividades essenciais.
Além disso, medida dessa natureza insere-se no contexto da
politica de desmobilização que o Governo põe em prática, com
vistas à obtenção de melhores padrões de racionalidade
administrativa.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto o
prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar-lhe a manifestação de meu alto apreço e especial
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Hp 857/96
Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis que

especifica, situados nos Municipios de Curvelo, Sabinópolis
e Pouso Alegre.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar,

observadas as normas do artigo 17 da Lei Federal nQ 8.666,
de 21 de junho de 1993, os seguintes imóveis:

- Na Cidade de Curvelo:
a) lote de np 16, da quadra 7, do Bairro Santa Cruz, com
360,00m2 de área, havido por força de carta de adjudicação,
conforme sentença homologada em 11 de setembro de 1995 e
registrada sob o ng R-7-5.344, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Curvelo;
b) lote ng 17, da quadra 7, do Bairro Santa Cruz, com

360,00m2 de área, 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, do Cartório do Registro de
Imóveis de Curvelo;
c) lote nQ 19, da quadra 7, do Bairro Santa Cruz, com
360,00m2 de área, havido por torça de carta de adjudicação,
conforme sentença homologada em 11 de setembro de 1995 e
registrada sob o np R-6-5.347, do Cartório do Registro de
Imóveis de Curvelo;
II - Na Cidade de Sabinópolis: terreno urbano com a área de

40.000,00m2 (quarenta mil metros quadrados), situado na
Avenida São Sebastião nQ 835, na periferia da cidade, no
lugar denominado São Francisco e suas benfeitorias assim
discriminadas: galpão com a área aproximada de 3.400,00m2;
prédio em concreto armado, com aproximadamente 645,00m2 de
área construída; galpão com a área aproximada de 450,00m2;
prédio de dois pavimentos, com a área construida de
300,00m2; casa com a área construida de 152,00m2; casa de
força, com a área construida de 45.00m2; reservatório de
água em concreto armado, com capacidade de 120.000 litros;
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área pavimentada com 2.340,00m2, havido conforme registro flQ
R-5, matricula nQ 136, Livro 2, fl. 1364, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Sabinópolis;
III - Na Cidade de Pouso Alegre: imóvel urbano, constituído
de terreno com a área de 760,00m2 e respectivas
benfeitorias, compostas de dois galpões, situado á Rua
Alferes Comes de Medala ng 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 flQ R-5,
matricula 29.255, Livro 2.
Art. 2 - 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. 3 - Esta lei entra era vigor na data de sua

publicação.
ArU 4 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o

convite para participar do ciclo de debates realizado no dia
23/5/96.
Do Desembargador Francisco de A. Figueiredo, Presidente do
TRE-MG, comunicando sua posse no referido cargo e a do
Desembargador Gudesteu Biber Sampaio na Vice-Presidência e
na Corregedoria Regional Eleitoral do Estado.
Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda,
encaminhando cópias das DAMEFs - Anexo 1 - VAF A das
empresas que menciona e a 2a via das DAMEFs relativas ao ano
base de 1993 das empresas localizadas nos Municípios de
Contagem, Varginha e Congonhas, em resposta a pedido feito
pela CRI do VAF. (- A CRI do VAF.)
Do Sr. Leonardo Mauricio Colombini Lima, Delegado Regional

em Belo Horizonte do Banco Central do Brasil, esclarecendo
que solicitação feita pela CPI do VAF (fornecimento de
cópias de todos os extratos de contas correntes e cheques de
movimentação financeira de pessoas físicas e jurídicas, em
período especificado) envolve matéria resguardada pelo
sigilo bancário e não pode ser atendida, devido aos
dispositivos legais em vigor. (- A CPI do VAF.)
Do Sr. Afonso Ligõrio de Faria, Superintendente Estadual
Substituto do INSS em Minas Gerais (2), agradecendo o
convite para as reuniões especiais em homenagem à Associação
Comercial de Juiz de Fora e à memória de José Maria Alkmin.
Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da
Educação e Assessor Especial do Governador para Reforma
Agrária, solicitando a este Legislativo prioridade para a
tramitação e apoio à aprovação do Projeto de Lei nQ 818/96.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 818/96.)
Do Sr. Rodrigo Pena Barbosa, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Ministério da Indústria, do Comércio e do
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Turismo, agradecendo o convite formulado ao titular da Pasta
para visita a esta Casa.
Do Sr. Antônio Carlos Guillaumon, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Uberaba - ÁCIU -, agradecendo o
convite para participar da reunião em homenagem à Associação
Comercial de Juiz de Fora, pelo centenário de sua fundação.
Do Sr. José Duarte Carvalho, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte -
SETRANSP-, enviando, para conhecimento, relatório de danos
na frota de ônibus coletivos, causados por atos de
vandalismo por ocasião de evento esportivo realizado em
6/6/96, no Estádio Magalhães Pinto. (- A Comissão de
Educação.
Da Sra. Izabel Cristina Cordeiro dos Santos, dos Srs. Mário
Lúcio dos Santos e Fábio de Castro Chaves e de mais 21
servidores estaduais, solicitando a rejeição do Projeto de
Lei nQ 813/96, que cria contribuição do servidor estadual
para custeio de aposentadoria, o qual, a seu ver, contraria
princípios constitucionais, não assegura a criação de um
fundo de aposentadoria e confisca parte da remuneração dos
servidores do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
813/96.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal; Ruy

Lage, Presidente da COPASA-MG; Mauro Roberto S. de
Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG; Homero Ferreira
Diniz, Superintendente Institucional da CEF-MG; José Alencar
Gomes da Silva. Presidente do Grupo CDTEMINAS, agradecendo
convite para participarem da reunião especial em homenagem à
memória do Dr. José Maria Alkmin.

CARTÕES
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado (2), agradecendo o envio de exemplar do
Relatório de Acompanhamento das Propostas das Audiências
Públicas Regionais e o convite para participar da reunião
especial comemorativa do centenário de nascimento do ex-
Governador Israel Pinheiro.
Da Sra. Judite Franklin Vida], Delegada do DAMF-MG (2),
agradecendo os convites para participar das reuniões
especiais em homenagem à memória do Dr. José Maria Alkmin e
à Associação Comercial de Juiz de Fora.

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

PROJETO DE LEI No 858196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Quartéis, com sede no Município de Inhaúma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Quartéis, com sede no Município de Inhauma.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Conforme se constata pela documentação

apresentada, a Associação Comunitária dos Quartéis funciona
Má mais de dois anos e preenche todos os requisitos para ser
declarada de utilidade pública.
A entidade realiza um trabalho social intenso na comunidade
de Quartéis, promovendo atividades culturais, econômicas,
desportivas e assistenciais, e a declaração de sua utilidade
pública fornecerá o suporte de que seus associados precisam
para conseguir recursos que possibilitem melhorar as
condições de vida da comunidade.
- 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
I, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor, de Agropecuária, de Defesa Social e
de Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados Paulo
Schettino (2) e Wanderley Ávila.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, em cumprimento ao disposto no parágrafo
único do art. 179 do Regimento Interno, determina a anexação
dos Projetos de Lei ns 830/96, do Deputado Almir Cardoso, e
840/96, do Deputado Ivo José, ao Projeto de Lei nQ 63/95, do
Deputado Ibrahim Jacob, por guardarem semelhança entre si.
Esta Presidência determina, ainda, o arquivamento do
Projeto de Lei nQ 524/95, do Deputado Gil Pereira, uma vez
que o referido projeto recebeu, quanto ao mérito, parecer
contrário de todas as comissões às quais foi distribuído,
nos termos do art 199 do Regimento Interno.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1996.
Deputado Wanderley Ávila, lQ-Vice-Presidente, no exercício

da Presidência.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 31a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos ns 1.450/96, do Deputado Dilzon Melo, e
1.464 e 1.465/96. da Comissão de Defesa do Consumidor; de
Agropecuária - aprovação, na 2a Reunião Extraordinária, dos
Projetos de Lei ns 561/95 e 644/96, do Deputado Jairo
Ataide, e 573/95, do Deputado José Maria Barros, e dos
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Requerimentos flQS 1.371/96, do Deputado Paulo Piau,
1.420/96, do Deputado Luiz Antônio Zanto, 1.424 e 1.425/96,
da Comissão de Agropecuária, e 1.467/96, da Deputada Elbe
Brandão; de Defesa Social - aprovação, na 4a Reunião
Extraordinária, do Requerimento nQ 1.415/96, do Deputado
Antônio Roberto, e rejeição do Requerimento nQ 1.312/96. do
Deputado Marcos Helênio; de Direitos e Garantias
Fundamentais - aprovação, na 232 Reunião Ordinária, do
Requerimento nQ 1.453/96, do Deputado Arnaldo Canarinho
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Paulo Schettino
(2) - falecimento dos Srs. José Jorge de Carvalho e Hélio
Bicalho Chagas; e Wanderley Avila - falecimento do Sr. Marco
Antônio Nogueira, em Pirapora (Ciente. Oficie-se.).

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 deliberativa de amanhã, dia 18,
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 la PARTE DA 154a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 28 DE MAIO DE 1996, DESTINADA A
RECEBER OS SRS. SEBASTIÃO ROSENBURG, JOSÉ MILITÃO E JOÃO
ALBERTO VIZZOTTO E A SRA. MARIA COELI SIMÕES PIRES, QUE

FARÃO EXPOSIÇÃO SOBRE OS NOVOS MUNICIPIOS
Presidência dos Deputados Agostinho Patrcjs,
Sebastião Navarro Vieira e Ermano Batista

SUMARIO: Nomeação de comissão - Composição da Mesa -
Destinação da lê Parte da reunião - Palavras do Deputado
José Henrique - Palavras do Deputado João Batista de
Oliveira - Palavras do Sr Presidente - Palavras do Sr. José
Militão - Palavras do Desembargador Sebastião Rosenburg -
Palavras do Sr. João Alberto Vizzotto - Palavras da Sra.
Maria Coeli Simões Pires - Designação do coordenador dos
debates - Palavras do coordenador - Debates.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A

Presidência nomeia os Deputados José Henrique e Dilzon Melo
para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre -

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência convida para tomarem assento á mesa, os Exmos.
Srs. Deputado José Militão, Secretário de Assuntos
Municipais; Desembargador Sebastião Rosenburg, Presidente do
TREMG; Dr. João Alberto Vizzotto, Superintendente da
Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, representando,
nesta oportunidade, o Dr. João Heraldo Lima, Secretário da
Fazenda; Dra. Maria Coeli Simões Pires, Procuradora desta
Casa; Dr. Didimo Inocêncio de Paula, Diretor do Fórum
Eleitoral da Capital; Dra. Eliana Lima Xavier, Diretora
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Judicial do TREMG; o Deputado José Henrique, Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, bem como os demais membros
da Comissão.

Destinação da la Parte da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a la Parte da reunião a
receber os Exrrçs Srs. Desembargador Sebastião Rosenburg,
Deputado José Militão, Dr. João Alberto Vizzotto e a Dra.
Maria Coeli Simões Pires, que farão exposição sobre os novos
municípios.

Palavras do Deputado José Henrique
Sr. Presidente, hoje, inquestionavelmente, é um dia
especial para esta Comissão, nós, Deputados Estaduais dela
integrantes - e, temos certeza, também os demais colegas da
Casa, que conosco trabalharam incansavelmente pela
emancipação politico-administrativa dos distritos aqui
representados - estamos felizes neste momento.
Minas Gerais, Estado membro sempre pioneiro na defesa da

democracia e da liberdade, compartilha hoje - arriscamo-nos
a fazer tal afirmação - do anseio de autodeterminação e de
desenvolvimento das populações dos distritos que pleitearam
e obtiveram a autonomia municipal, assegurada e valorizada
pela atual Constituição da República.
Esta Comissão, em 1995, analisou 177 processos de
emancipação de distritos, promoveu diligências, efetuou
verificações "in loco', foi intransigente Quanto ao
cumprimento dos requisitas legais.
Após a realização dos plebiscitos junto ao eleitorado dos
distritos, em obediência ás exigências da legislação,
tramitaram nesta Casa dois projetos de lei tratando da
criação de municípios, ambos de iniciativa desta Comissão,
os quais, com o apoio dos nossos nobres colegas
parlamentares, resultaram na criação de 97 novos municípios
em Minas Gerais.
Agora, dando prosseguimento às atividades de apoio ao
processo de emancipação iniciada em 1995, a Comissão, a
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, promove
debate com representantes dos municípios recém-criados e dos
municípios remanescentes, contando com ilustres
palestrantes, que, com o conhecimento especifico que têm
sobre os assuntos enfocados, abrilhantarão este nosso
encontro e auxiliarão na elucidação das dúvidas acerca da
matéria em debate.
Queremos, primeiramente, pedir desculpas aos companheiros

aqui presentes. inicialmente, a reunião seria no teatro, mas
a Casa já está providenciando maior conforto para todos.
Passo a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira, autor

do requerimento que motivou esta reunião, para que faça suas
considerações iniciais.

Palavras do Deputado João Batista de Oliveira
Sr. Presidente, caro Deputado José Henrique, Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais; membros da consultoria e
assessoria desta Comissão; Sr. Presidente do TRE-MG,
Sebastião Rosenburg; Secretário José Militão; Dr. João
Alberto Vizzotto, representante do Secretário João Heraldo;
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Ora. Maria Coeli Simões Pires, Procuradora da Assembléia;
Or. Didimo Inocêncio de Paula, Diretor do Fórum Eleitoral da
Capital; Dra. Eliana Xavier, Diretora Judicial do TRE-MG;
representantes dos novos e dos antigos municípios, aqui
presentes, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ao apresentar
requerimento convocando esta audiência pública, nada mais
fizemos do Que espelhar a ansiedade de todos aqueles que
querem construir o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais
e daqueles que lutaram, às vezes mais de uma geração, para a
emancipação dos distritos.
Viajando pelo Estado de Minas Gerais, pudemos constatar
que dúvidas existiam. Quem pode disputar as eleições? Quais
os partidos? Aqueles que estavam organizados no antigo
município até 31 de dezembro, ou os que se constituíram nos
distritos até 31 de dezembro? Como formar as comissões
paritárias? Como aplicar os recursos? Na verdade, ao
apresentar esse requerimento, estamos reafirmando o
compromisso desta Casa com, os novos municípios e com os
municípios remanescentes. Entendemos que, para que todos
pudessem obter uma palavra concreta sobre procedimentos
legais, teríamos que promover esse encontro e ouvir as
autoridades competentes, que poderão trazer esclarecimentos
tanto para nós, Deputados, quanto para os novos municípios.
Sr. Presidente, Deputado José Henrique, com essas palavras
iniciais, eu gostaria de saudar e agradecer a presença de
todos, em nome desta Casa. Muito obrigado

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -
Inicialmente, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os
que acorrem à Assembléia Legislativa, cumprimentando os
Deputados João Batista de Oliveira, José Henrique e os
demais Deputados que participaram da idéia da convocação
desta reunião. Como houve o imprevisto da incapacidade do
nosso auditório de receber a todos que aqui vieram, tivemos
que transformar a reunião ordinária normal, que estaria
ocorrendo neste Plenário, para que pudéssemos fazer esta
reunião, que é de suma importância, dado o interesse que
despertou em todo o Estado.
Em vista disso, do entendimento com os nossos palestrantes

desta tarde e para que possibilitássemos também um debate ao
final dos pronunciamentos do Secretário de Estado de
Assuntos Municipais, Deputado José Militão, do Presidente do
TRE-MG, Desembargador Sebastião Rosenburg, do representante
da Secretaria da Fazenda, Dr. João Alberto Vizzotto, e da
nossa Procuradora, Maria Coeli Simões, gostaríamos de
conceder até 20 minutos para cada um dos expositores, com
exceção do Desembargador Sebastião Rosenburg, uma vezque o
assunto dele é um pouco mais prolongado - e então terá de 30
a 40 minutos -, para que, em cerca de uma hora e meia,
ouvíssemos os pronunciamentos e depois iniciássemos o debate
por mais uma hora. Eu queria colocar isso para os

a participantes e saber se há alguma voz discordante. Não
havendo, vamos ouvir, aproximadamente, 90 a 100 minutos de
pronunciamentos e, depois, teremos mais 1 hora de debates,
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que serão coordenados pelo Deputado José Henrique,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais
Ao primeiro palestrante, concedo a palavra: o Deputado José

Militão, Secretário de Assuntos Municipais, discorrerá sobre
a administração do novo município até a sua instalação;
dispõe, para tanto, de até 20 minutos

Palavras do Sr José Militão
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Agostinho Patrús; Sr. Deputado José Henrique,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização; Sr. Presidente do TRE-MG, Desembargador
Sebastião Rosenburg; representante do Secretário da Fazenda,
Dr. João Vizzotto; Sra. Procuradora da Assembléia
Legislativa, Dra. Maria Coeli Simões Pires; Sra. Diretora do
TRE-MG, Dra. Eliana Lima Xavier; Sr. Diretor do Fórum
Eleitoral da Capital, Dr. Didimo Inocêncio de Paula; Srs
Deputados integrantes da Comissão de Assuntos Municipais,
demais Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Prefeitos, Srs.
Vereadores, senhoras e senhores; antes de mais nada, acho
que cabe a nós agradecer ao Presidente da Assembléia,
Deputado Agostinho Patrús, pela cessão do Plenário desta
Casa - para tanto, foi cancelada a reunião da tarde, - a fim
de que este local pudesse acolher a multidão que chega,
ansiosa para ter notícias sobre alguma coisa relacionada com
o Poder Executivo, a Assembléia Legislativa e o TRE-MG. A
mim, foi dada a tarefa de falar sobre a administração do
novo município até a sua instalação. Eu gostaria de dizer
que, como Deputado Estadual e ex-Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, sou municipalista e
divisionista convicto. Acho que é essa a melhor maneira de
fiscalizar os recursos públicos ou administrar melhor o
Estado de Minas Gerais.
Eu gostaria de começar dizendo da experiência Que tivemos
quando éramos Deputado nesta Assembléia Legislativa:
participamos da Comissão de Assuntos Municipais e
emancipamos, em 1991, 33 municípios; há 29 anos, não havia
emancipação em Minas Gerais. Gostaria, também, de dizer o
que ocorreu, de lã para cá, com os municípios que se
emanciparam. Acho que, sem dúvida nenhuma, todos eles, sem
exceção, melhoraram muito, depois que se emanciparam. Vou
citar alguns exemplos e gostaria de dizer que não há
destaque para município do Sul, do Norte, do Triângulo nem
do Leste do Estado. Todos eles tiveram uma larga
distribuição de benefícios para a população e,
conseqüentemente, deixaram para os municípios remanescentes
uma maior parcela de dinheiro para que pudessem administrar-
se melhor. Entre os 33 municípios, eu citaria, por exemplo,
apenas Quatro, mas muitos deles têm muita coisa a
apresentar. Cito o de Mamonas, no Norte de Minas; o de
Senador Amaral, no Sul; o de Carneirinho, no Triângulo, e o
de Entre-Folhas, que foi desmembrado de Caratinga. Todos
eles, hoje, oferecem melhores condições e qualidade de vida
para a população do que quando eram, apenas, distritos. Em
Senador Amaral, por exemplo, percebemos, claramente, que
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entramos num novo município, desde sua emancipação. A
estrada a partir da divisa do município com Bambuí já é
completamente diferente, apesar de ser rodovia de terra.
Senador Amaral não tinha sistema de DOO, e hoje tem; não
tinha água tratada, e hoje tem; não tinha escola de 2g grau,
não tinha • nenhuma assistência médica e odontológica, e hoje
tem. Enfim, foram inúmeros os recursos que Senador Amara]
conquistou em, apenas, quatro anos. Quando era distrito,
estava esquecido pelo município mãe. Isso, também, aconteceu
com os outros municípios que citei. Há poucos dias,
estivemos em Carneirinho, no Triângulo, onde inauguramos uma
unidade hospitalar muito bem construída pelo Prefeito
Municipal.
A Lei Complementar flQ 37, aprovada pela Assembléia
Legislativa, diz o seguinte, em seu art. 17: 'Até a posse do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, o território do
município criado será administrado pelo Prefeito do
município remanescente'. Para facilitar a administração
desse território, a lei previu que seria formada uma
comissão integrada pelos membros da comissão de emancipação
e pelo Prefeito do município remanescente. A lei foi sábia,
porque era preciso preservar o patrimônio do novo município.
A lei complementar, também, prevê que, ao novo município
seria repassada uma cota do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM - e uma do ICMS, a partir daquele momento.
Acontece que, quando estudamos essa matéria, inclusive houve
indagações de alguns Deputados feitas ao Sr. Governador,
chegamos à conclusão de que havia um empecilho, que era a
Lei Complementar ng 62, que previa a distribuição das cotas
do FPM. Na resposta que enviamos ao Sr. Governador, da qual
tenho cópia, disse que, apesar do seu interesse em
redistribuir o ICMS, esbarramos no as pecto legal, que é a
lei complementar federal. Gostaria de ler para os senhores a
resposta que foi dada pela Secretaria de Assuntos Municipais
ao Sr Governador do Estado, originada de indagação feita
pelos Municípios de Guaraciama e Olhos d'Agua, sobre
liberação de recursos provenientes do ICMS. 'Muito embora a
Lei Complementar no 37, de 18/1/95, aprovada por esta Casa,
tenha fixado, em seu art. 21, o prazo de 60 dias para a
Secretaria da Fazenda definir, em função dos municípios
recém-criados, os novos índices de participação de
municípios no produto da arrecadação do ICMS, há que se
considerar, necessariamente, a análise dos pleitos com a
sistemática definida pelo legislador federal. Com  efeito, o
parágrafo único do art. SQ da Lei Complementar nQ 62, de
28/12/89, estabelece que, no caso de criação e instalação de
município, o Tribunal de Contas da União fará revisão dos
coeficientes individuais de participação dos demais
municípios dos Estados a que pertencem, reduzindo
proporcionalmente as parcelas que a eles couberem, de modo a
assegurar recursos do Fundo de Participação dos Municípios -
FPM. Da leitura do dispositivo acima transcrito, depreende-
se que a Lei Complementar nQ 62, de 1989, norma
hierarquicamente superior à Lei Complementar ng 37, de 1995,
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determina, de forma inequívoca, que a revisão dos
coeficientes individuais de participação dos demais
municípios do Estado ocorrerá quando da criação e instalação
do município. No caso dos municípios mineiros recém-criados,
há que se considerar, mesmo, os que ainda não foram
instalados. A instalação somente se efetivará com a posse
das Câmaras de Vereadores, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, a
serem eleitos em 3 de outubro do presente ano. Ademais, o
art. 24 da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, dispõe que, a
partir de sua instalação, o município passará a receber
transferências das receitas tributárias federais e estaduais
que as Constituições da República e Estadual e a legislação
complementar e ordinária lhe asseguram- E induvidoso que,
não havendo a instalação dos novos municípios, não há como
serem destinados recursos, pois inexiste a indispensável
previsão orçamentária. Além disso, é da maior importância
lembrar a V. Exa. que os indices definidos pelo VAF, a que
se refere o art. 21 da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95,
são, atualmente, meros componentes da nova sistemática das
parcelas do ICMS dos municipios, introduzida pela Lei n
12.040.

Esta foi a resposta que a Secretaria de Assuntos Municipais
encaminhou ao Sr. Governador, relativa a uma indagação feita
pelos Municípios de Guaraciama e Olhos d'Agua, no que se
refere a transferências condicionais. Entende a referida
Secretaria que, embora a Lei Complementar nQ 37 tenha
determinado essas transferências, não há como fazê-los, em
razão da Lei Complementar Federal nQ 62. Como diz a Lei
Complementar nQ 37, o território do município será
administrado por uma comissão paritária, composta por
membros do novo distrito e pelo próprio Prefeito. Nesse novo
território, ainda não existe uma lei orçamentária.
Obrigatoriamente, também de acordo com dispositivos
constitucionais, o município só pode gastar depois que tiver
a previsão orçamentária. Desse modo, entendemos Que 05 novos
municípios somente poderão receber recursos a partir de
lg/1/97 e somente poderão gastá-los depois que as Câmaras
Municipais, empossadas nessa mesma data, aprovarem os
orçamentos dos novos municípios para o ano de 1997.
Logo após as eleições, vamos organizar, na Secretaria de
Assuntos Municipais, uma assessoria para os novos
municípios. Faremos um seminário, junto com a Assembléia
Legislativa, o TRE-MG, o Tribunal de Justiça e os órgãos do
Poder Executivo, para que possamos orientar as Câmaras de
Vereadores, a fim de que, em sua sessão de instalação,
possam dar início à votação do orçamento de 1997. A partir
dai, elas poderão começar a gastar os recursos que
receberem
Como dissemos nesse oficio, entendemos que, naturalmente, o

Superintendente da Receita Estadual já deve ter uma solução
para a apuração dos índices de ICMS nos novos municípios. Em
alguns deles, como é o caso de São Joaquim de Bicas, a
receita de ICMS será maior, mas a grande maioria dos novos
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municípios teria a receber alguma coisa relacionada com a
agropecuária.
Em função da aprovação da Lei nQ 12.040 - a "Lei Robin
Hood' -, sancionada e modificada, para melhor, pela
Assembléia Legislativa, os novos municípios receberão uma
maior parcela de ICMS.
Temos ainda a contrapartida de uma cota à parte, que é
dividida igualmente para todos os municípios do Estado de
Minas Gerais. Temos o critério da educação, o critério da
saúde, o critério do meio ambiente, enfim, os critérios
previstos pela Lei Robin Hood, que certamente beneficiarão
todos os municípios recentemente criados.
Como exemplo, citamos alguns municípios - um do Leste, um

do Sul, um do Triângulo e um do Norte de Minas Durante este
seminário, gostaríamos de fazer um apelo aos Prefeitos e de
demonstrar que é possível fazer uma excelente administração,
em qualquer município recém-emancipado de Minas Gerais, com
R$100.000,00 por mês.
Basta não inchar a Prefeitura com funcionários, porque hoje
isso não é mais necessário. Um computador pode fazer o
serviço de vários funcionários. Basta gastar 30% com a folha
de pagamento e teremos uma sobra de aproximadamente
R$70.000,00 por mês, que, multiplicados por 12, dariam
R$840.000,00, que multiplicados por 4, dariam uma quantia
significativa para que qualquer município recém- emancipado
pudesse fazer uma boa administração, proporcionando boa
educação, boa saúde e boas estradas aos seus habitantes.
Fora aquilo que ainda poderá receber de recursos oriundos da
União e do Estado. Fazendo esse apelo, gostaríamos de
cumprimentar a todos os senhores que vieram de tão longe,
ansiosos por conhecer ou por receber essas informações que
todos vamos repassar. Queremos ainda dizer que depois
responderemos ás perguntas no intervalo que o Presidente
estabeleceu. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Gostaria de comunicar a todos que esta
reunião está sendo transmitida, ao vivo, pela TV 40. Ti- - TV
do Legislativo, que é a TV do Poder Legislativo do Estado de

a Minas Gerais. Naturalmente, este programa será repetido em
nosso horário normal da noite. Gostaria também que se
considerassem na mesa, além do Deputado José Henrique,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, o Deputado Dimas Rodrigues, que é o seu
Vice-Presidente, o Deputado João Batista de Oliveira, autor
do requerimento, e também os Deputados Sebastião Costa,
Dilzon Melo, José Maria Barros e Ivair Nogueira, membros

9 efetivos desta Comissão, e os Deputados Jorge Eduardo, Elmo
Braz, jalma Diniz, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Pena, Ivo
José e José Braga, membros suplentes desta Comissão.
Neste momento, passamos a palavra a S. Exa. o Desembargador

Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, que discorrerá
sobre as eleições de 1996 nos novos municípios e que disporá
de até 40 minutos, conforme o estabelecido.

Palavras do Desembargador Sebastião Rosenburg
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Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa
de quem saúdo a todos os demais Deputados presentes; Exmo.
Deputado José Henrique, DD. Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, na pessoa de quem
saúdo a todos os demais integrantes dessa Comissão ilustre
Deputado José Militão, DD. Secretário de Estado de Assuntos
Municipais e que acaba de nos brindar com uma belissima
oração sobre a composição dos novos municípios; Exmo. Sr.
Dr. João Vizzotto, Superintendente da Receita Estadual,
representante do Secretário da Fazenda, Dr. João Her'aldo;
ilustre Dra. Maria Coeli Simões Pires, DD. Procuradora da
Assembléia; Dra. Eliane Lima Xavier, Diretora Judiciária do
Tribunal Regional Eleitoral; Dr. Didimo Inocêncio de Paula,
ilustre Diretor do Foro Eleitoral da Capital, Srs.
prefeitos, Srs. Vereadores e demais autoridades presentes no
Plenário, inicialmente, gostaria de registrar minha imensa
satisfação em participar deste evento, representando a
Justiça Eleitoral Mineira, nesta honrosa Casa Legislativa.
Estamos às vésperas da realização das eleições municipais

em todo o Brasil, marco histórico de renovação do poder.
E tarefa da Justiça Eleitoral garantir a legalidade dos
pleitos, defender a democracia e conferir legitimidade ao
poder.
A Lei nQ 9.100, de 29 de setembro de 1995, veio estabelecer
as regras para as eleições municipais de 3 de outubro do
corrente ano, trazendo, como grande inovação, a implantação
do voto eletrônico, uma conquista inicial que deve ser
creditada ao ilustre ex-Presidente do TSE, Ministro Carlos
Mário Venoso, que há muito buscava soluções que ensejassem
a evolução e o aperfeiçoamento de nosso regime democrático.
E óbvio que o ideal ainda está por ser alcançado, qual
seja, a eleição através do voto eletrõnico em todos os
municípios deste Pais. No entanto, o primeiro passo já foi
dado: teremos a implantação do voto eletrônico em todas as
Capitais, bem como em todos os municípios com mais de 200
mil eleitores.
Todas as grandes mudanças trazem, em principio, uma certa
perplexidade, um certo receio por parte de todos aqueles
envolvidos no processo eleitoral, bem como por parte de toda
a população.
No entanto, não há como negar que a implantação do voto

eletrônico Irá proporcionar aos eleitores e aos candidatos a
segurança necessária ao exercício de seus direitos
políticos, vale dizer, o de votarem e o de serem votados.
Este ano, no dia 3 de outubro, em todo o Pais, teremos

eleições municipais, para escolha de Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, inclusive nos municípios que tenham
sido criados até 31/12/95.
O pleito municipal é seguramente o mais difícil. Falo por
experiência própria. Como magistrado, já presidi inúmeras
eleições e vi de perto como se desenrolam as disputas
municipais, onde a briga por um voto é grande e decide uma
eleição.
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Infelizmente, continuamos sem uma legislação eleitoral
definitiva, a qual, a meu ver, seria a grande solução para a
concretização da democracia no Brasil, hoje sob a
responsabilidade de nosso Congresso.
Mais uma vez estamos com uma lei especifica para as
eleições municipaisvindouras. Entretanto, ganhamos, no ano
passado, a nova Lei dos Partidos Políticos, a Lei nQ 9.096,
de 19/9/95, que nos parece ser de cunho definitivo.
Os 97 novos municípios que surgiram no horizonte político
terão o privilégio de eleger seus primeiros representantes
sob a égide dessa nova lei, que adaptou a organização
partidária aos ditames constitucionais, regulamentando a
estrutura político-partidária, de forma bem diferente da
antiga Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Não há como falar sobre a lei reguladora do pleito deste

ano, sem antes passar rapidamente pelas alterações oriundas
da nova Lei dos Partidos Políticos.
Antes dela, a Justiça Eleitoral exercia um papel
fiscalizador, ao verificar o cumprimento das regras contidas
na antiga Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a respeito da
composição dos órgãos partidários, filiações e disciplina
partidárias, entre outros aspectos.
A Lei nQ 9.096/95 tirou da Justiça Eleitoral essa função.

Toda a organização partidária passou a ser responsabilidade
exclusiva das agremiações políticas, hoje pessoas jurídicas
•de direito privado, regidas pelos arts. 17 a 22, do Código
Civil Brasileiro.
Com o advento dessa lei, comissões provisórias, diretórios

municipais, filiações, tudo passou a ser matéria 'interna
corporis dos partidos, sem interferência externa. A Justiça
Eleitoral apenas anotará a composição dos órgãos e as listas
de filiados, com o fim de certificar as representações
partidárias e as filiações, para efeito de candidaturas.
Foi uma grande mudança que, a meu ver, nos deve levar â

seguinte reflexão: as agremiações partidárias ganharam a
autonomia prevista no art. 17 da Constituição Federal. Em
contrapartida, também ganharam maior responsabilidade. Todos
os partidos deveriam conscientizar-se dessa
responsabilidade, criando mecanismos em seus estatutos, que
possibilitem o exercício da democracia na disputa interna
para a formação de seus órgãos.
Passaremos, agora, a analisar mais detidamente alguns
aspectos da Lei ng 9.100, de 1995, lembrando que esse
diploma foi regulamentado pelo TSE, no dia 18/4/96, e as
resoluções foram publicadas no "Diário Oficial da União', de
25 de abril.
Qualquer pessoa que pretenda disputar uma eleição deverá,
inicialmente, reunir as condições de elegibilidade,
previstas no art. 14, 3g, da Carta Magna: ser brasileiro,
nato ou naturalizado; estar em pleno exercício de seus
direitos políticos; ter idade mínima para o cargo
pretendido; ser eleitor, possuir domicilio eleitoral na
Circunscrição e filiação partidária.
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Com relação ao domicilio e à filiação, a Lei flQ 9.100, em
seu art. 10, estabeleceu que os pretensos candidatos
deveriam ter o domicilio eleitoral no município e estar com
sua filiação deferida pelo partido até 15/12/95. Também
estabeleceu que, nos municípios criados até 31/12/95, o
domicilio eleitoral será comprovado pela inscrição nas
seções eleitorais que funcionem dentro dos limites
territoriais do novo município.
A Lei ng 9.100 previu, também, um -prazo fatal para a
transferência eleitoral, que se esgotou em 31/12/95, e
dispôs que, no ano de 1996, não será permittda a
transferência de eleitores de um município para outro do
mesmo Estado nem entre municípios limitrofes pertencentes a
Estados diferentes. A nosso ver, andou bem o legislador ao
editar essa proibição. Numa eleição municipal, as
transferências irregulares entre municípios vizinhos são
comuns e trazem inúmeros problemas para a Justiça Eleitoral,
principalmente quando ocorrem muito próximas ao pleito, pois
a alteração do perfil do eleitorado de um município
desvirtua o resultado deste.
Uma vez obtidos o domicilio eleitoral e a filiação

partidária, o cidadão passa para a etapa da disputa de vaga
nas convenções partidárias. Neste ano, o período de
realização das convenções partidárias para lançamento de
candidatos será de lQ/6/96 a 30/6/96.
Ao contrário de anos anteriores, as normas para a escolha
dos candidatos e para a formação de coligações serão
estabelecidas no estatuto do partido; sendo ele Omisso,
caberá ao órgão de direção estadual do partido estabelecê-
las, comunicando-as ao Tribunal Regional.
Em eleições passadas, o TSE editava resoluções que

continham regras sobre convocação de convenções, "quorum" de
votação e discriminação das pessoas aptas a votar na
convenção, entre outras. Hoje, isso tudo passou a ser de
competência do partido. A Lei nQ 9.100 já reflete em seu
teor as inovações advindas da nova Lei dos Partidos
Políticos.
Ao falar nas convenções partidárias, - não podemos deixar de
registrar uma grande novidade em relação a eleições
anteriores, que diz respeito ao número de candidatos a
Vereador. O art. 11 dessa Lei dispõe que cada partido ou
coligação poderá registrar candidatos à Câmara Municipal em
número correspondente a até 120% do total de vagas a
preencher. Os fl lg e 2Q desse artigo, que contêm acréscimos
ao total estabelecido no "caput", estão com sua eficácia
suspensa por força de liminar concedida pelo STF.
Comparando-se o total de candidatos previsto nesse artigo
com o de eleições anteriores, percebe-se claramente uma
redução significativa, que fará com que as agremiações
partidárias escolham com maior rigor os seus candidatos.
Já no novo município, o número de lugares a preencher na
Câmara Municipal será fixado até 31/5/96, por lei do
município mãe, do qual se haja desmembrado. Se, entretanto,
até essa data não for publicada a lei municipal, prevalecerá
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o número mínimo da faixa populacional correspondente, a ser
fixado pelo Juiz Eleitoral, até 5/6/96.
O So do referido artigo prevê a obrigatoriedade de se
destinarem às mulheres 20%, no mínimo, das vagas a serem
preenchidas pelo partido ou coligação. Compartilho do
entendimento dos que interpretam tal dispositivo como
inconstitucional, diante do disposto no art. 5o da
Constituição Federal, que é taxativo no sentido de serem
todos iguais perante a lei.
Quanto a esse dispositivo, o Tribunal recebeu inúmeras
consultas sobre se, não havendo candidatas em número
suficiente, o restante do percentual poderia ser completado
por candidaturas de homens.
Recente resolução do TSE pôs fim aos questionamentos.

Entendeu aquela colenda Corte que, não havendo candidaturas
femininas suficientes para atingir o mínimo de 20% previsto
em lei, não poderá o partido ou coligação completar o número
com candidaturas masculinas.
Uma vez realizadas as convenções partidárias e escolhidos

os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, passamos
à fase do registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, que
deverá ser requerido, impreterivelmente, até 5/7/96.
Os candidatos deverão juntar a documentação exigida pela
legislação e pela resolução editada pelo TSE, a fim de
provarem que reúnem as condições de elegibilidade a que já
nos referimos.
Neste ano, o registro dos candidatos será requerido ao Juiz
Eleitoral respectivo, por se tratar de eleição municipal.
Somente em grau de recurso o Tribunal analisará as questões
relativas a candidaturas.
Em 11/4/96, o "Diário do Judiciário' publicou resolução do
Tribunal Regional determinando quais serão os Juizes
Eleitorais responsáveis pelo registro de candidatos nos
municípios que possuem mais de uma zona eleitoral. Em Belo
Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia, municípios
que possuem o Foro Eleitoral, o registro das candidaturas
ficará a cargo de seu Juiz Diretor. Nos demais municípios
que abrangem mais de uma zona eleitoral, o registro dos
candidatos será de responsabilidade do Juiz da zona
eleitoral de numeração mais baixa.
Superada a fase de registro de candidatos, vamos adentrar
na questão da propaganda eleitoral. A propaganda, uma das
fases mais importantes no processo eleitoral, vem sofrendo,
a cada eleição, alterações procedimentais, com evidente
intenção do legislador de melhorar a qualidade e o nível de
sua veiculação, para que a população possa realmente se
interessar pela plataforma política dos candidatos.
A lei só permite a propaganda após a escolha do candidato

em convenção. Antes disso, apenas é permitido ao postulante
de candidatura, na semana anterior à realização da
convenção, fazer propaganda junto aos convencionais, visando
à indicação de seu nome.
A própria legislação já previu expressamente a punição para
aqueles que descumprirem essa regra: multa de 10.000 a
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20.000 UFIRs, tanto para o beneficiário quanto para o
responsável pela divulgação da propaganda.
Aqui faço um pequeno parêntese para dizer que o Tribunal já
Puniu candidatos cuja propaganda foi feita fora de hora.
Hoje, quando vinha para cá, vi novas propagandas na rua, sem
que tenha havido, ainda, as convenções. Continuam iguais as
dos anos anteriores as regras relativas á utilização de bens
particulares para fins de propaganda, à realização de
comicios, á divulgação de propaganda paga na imprensa
escrita e ao direito de resposta.
A propaganda através de painéis de publicidade ou
"outdoors" deverá seguir o disposto no art. 55 e parágrafos,
somente sendo permitida após a realização de sorteio, entre
os partidos e as coligações disputantes, dos pontos
disponíveis para sua veiculação, os quais deverão ser
relacionados pelas empresas de publicidade.
A propaganda gratuita no rádio e na televisão iniciar-se-á
em 2/8196, obedecendo-se ás regras contidas nos arts. 56 a
58 da Lei nQ 9.100.
Para estas eleições, há novidades no horário gratuito de

propaganda eleitoral a propaganda no rádio será feita de
segunda a sábado, às 7 horas às 7h30min; das 12 horas às
121h30min e das 17 horas às 171h30min.
Na televisão, teremos 30 minutos por dia, exceto aos

domingos, das 13 horas ás 131h30min e das 20h30min às 21
horas.
As emissoras de televisão deverão, ainda, reservar 30
minutos diários, inclusive aos sábados e domingos, para a
propaganda eleitoral gratuita, a serem utilizados em
inserções de 30 ou 60 segundos, com distribuição
proporcional ao longo da programação. Esses 30 minutos serão
destinados exclusivamente à campanha dos candidatos a
Prefeito e a Vice-Prefeito, de sua legenda partidária e das
legendas que componham a coligação, quando for o caso.
Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos

os cortes instantãneos ou qualquer tipo de censura prévia
aos programas eleitorais.
A propaganda eleitoral gratuita será realizada sob a
fiscalização direta e permanente do Juiz Eleitoral com
jurisdição no município destinatário da mensagem
publicitária, cabendo a ele o exame de todas as reclamações -
0 art. 58 da referida lei traz uma novidade que vem

preocupando não só a Justiça Eleitoral, mas também os órgãos
de comunicação. Neste pleito, o partido poderá solicitar à
Justiça Eleitoral que reserve, entre as geradoras de imagem
que alcancem o município, aquela que deixará de formar rede
e transmitirá o programa do município.
A disposição é benéfica, uma vez que o legislador tentou
resolver um problema sempre marcante na propaganda eleitoral
pela televisão, quando se trata de eleição municipal, qual
seja o da propaganda dos candidatos de municípios que não
possuem emissora de televisão. Em anos anteriores, a
população desses municípios acabava sempre assistindo à
propaganda eleitoral de candidatos de outros municípios.
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O art. 29 da Resolução flQ 19.512, do TSE, dispõe que, na
hipótese de inexistir emissora de televisão na localidade,
os órgãos regionais dos partidos poderão requerer ao TRE.
até 15 dias antes do inicio da propaganda gratuita, que
reserve, entre as geradoras de imagem no próprio Estado que
a alcancem, aquela que deixará de formar rede, durante todo
operiodo da propaganda, para transmitir o programa gratuito
dos candidatos do município, nos blocos de 30 minutos. O
requerimento deverá ser instruído com informações sobre os
nomes e as sedes das emissoras que alcançam o município em
questão.
O TRE, recebendo os pedidos, designará a emissora de maior

audiência no município sede das geradoras, tomando por base
pesquisa de audiência fornecida pelas emissoras, para
transmitir o programa dos candidatos do município sede. O
Tribunal indicará as demais emissoras, na ordem do
eleitorado de cada município por elas alcançado, até o
limite das disponíveis.
Caso o município seja alcançado por emissoras sediadas em

mais de um município, o Tribunal poderá usar como critério,
para definir a emissora que gerará o programa, a distância
entre os municípios envolvidos- Na abertura do programa
eleitoral, cada uma das emissoras informará quais são os
municípios cujos programas serão transmitidos e as emissoras
que os transmitirão.
O órgão de direção municipal de partido de município
contemplado com a geração do programa de seus candidatos
poderá ceder parte do tempo de que dispuser a candidatos do
mesmo partido, de outros municípios. O procedimento que
acabo de relatar aplicar-se-á, também, às emissoras de
rádio.
O TSE, na Resolução que regulamentou a propaganda, editou
medida de caráter moralizador, ao dispor que constitui uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade na propaganda eleitoral a participação de
autoridades públicas listadas na alínea "a" do inciso II da
Lei Complementar ng 64, de 1990, e, por identidade de

a situações, das autoridades equivalentes nas esferas estadual
e municipal. A infringência a esse dispositivo pode levar o
infrator às penas de cassação do mandato e de
inelegibilidade.
As pesquisas de opinião pública já estão permitidas a
partir de 2/4/96, desde que obedecidas as disposições dos
arts. 48 e 49 da Lei nQ 9.100.
O Tribunal Regional, considerando a necessidade de uma
efetiva participação da Justiça Eleitoral no controle e na
fiscalização de todas as espécies de propaganda eleitoral,
definiu, através de resolução, quais serão os Juizes
responsáveis por esse trabalho.
Em Belo Horizonte; Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia,
foram designadas Comissões Fiscalizadoras da Propaganda,
integradas por três Juizes Nos outros municípios que tenham
mais de uma zona eleitoral, caberá ao Juiz de numeração mais
baixa fiscalizar a propaganda.
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Ainda chamamos a atenção para um outro assunto tratado
nessa lei, que diz respeito á arrecadação de recursos
financeiros nas campanhas. A lei reguladora do próximo
pleito manteve a mesma linha de rigor no controle dos
gastos, prevista nas eleições de 1994, para se evitarem
abusos na obtenção de recursos financeiros por parte de
partidos e candidatos.
Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os
partidos e as coligações deverão comunicar á Justiça
Eleitoral os valores máximos que despenderão por candidatura
em cada eleição a que concorrerem. -
Continua permitido às pessoas físicas e jurídicas fazer
doações a partido ou candidato, nos limites estabelecidos
nos fl 1 Q e 2Q do art. 36 da Lei nQ 9.100, de 1995.
O SQ do mesmo artigo especifica que toda doação deverá

ser feita mediante recibo, que, a nosso ver, é o mesmo bônus
do pleito passado, apenas diferindo no nome e no modelo,
este ano a ser aprovado pela Justiça Eleitoral, ao contrário
das eleições passadas, quando foi confeccionado e
distribuido pelo Ministério da Fazenda.
Uma melhoria substancial dessa lei vem beneficiar a Justiça

Eleitoral, quando da análise das prestações de contas.
No pleito passado, tivemos oito dias para analisar e julgar
todas as prestações, prazo absurdo e de impossível
cumprimento.
Este ano, os partidos devem apresentar a prestação de

contas à Justiça Eleitoral até 3 de novembro, que, por sua
vez, deverá, até três dias antes da diplomação, ter
analisado e julgado as prestações. A diplomação deverá ser
realizada até, no máximo, dia 19 de dezembro.
E Importante ressaltar que o art. 69 prevê que o

descumprimento das regras relativas ao financiamento de
campanha caracteriza abuso de poder econômico, disposição, a
nosso ver, de alta relevância. O candidato eleito que tiver
suas contas rejeitadas, com base nesse artigo, poderá vir a
sofrer uma ação de impugnação de mandato eletivo, culminando
com a perda do mandato.
A lei reguladora das próximas eleições define, ainda,
inúmeros crimes eleitorais, fixando-lhes as respectivas
penas, além daqueles elencados no Código Eleitoral
Essa providência do legislador propiciará ao Judiciário
Eleitoral verificar a regularidade do pleito e aplicar
penalidades àqueles que descumprirem as disposições legais.
Um dos crimes elencados nesta lei, que veio suprir uma
falha da legislação passada é o constante no art. 67, que
penaliza não só aquele que faz doação além do limite legal,
como também o que recebe a doação ilegal.
Recebi hoje alguns temas relevantes para os municipios
recém-criados, que me foram passados pela Assembléia
Legislativa. São aqueles que tratam da inelegibilidade.
Também no âmbito dos novos municipios, os atos
jurisprudenciais do TSE revelam as três espécies de
inelegibilidade, quais sejam, a concernente ao parentesco, a
funcional e aquela que obriga ao domicilio eleitoral. Assim,
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estende-se a inelegibilidade de parentes de Prefeito do
município mãe ao cargo de Prefeito na área desmembrada,
conforme Resolução no 19.459, do TSE. Por outro lado,
consagrada está a inelegibilidade do Prefeito do município
remanescente para o cargo de Prefeito dos municípios recém-
criados, de acordo com as Resoluções flQs 18.110 e 19.528, do
TSE.
Isso nos leva à conclusão de que o Prefeito que deixou o

município mãe não poderá ser candidato no município recém-
criado. Existem também outras resoluções que a Assembléia
Legislativa, através de seu ilustre Presidente, fará chegar
às mãos de V. Exas.
Finalizando, agradeço a atenção de todos e, em nome da

Justiça Eleitoral mineira, convoco os que atuam no processo
eleitoral, partidos, candidatos, filiados, bem como toda a
sociedade a, juntos, realizarmos um pleito sério, para que
as disputas ocorram com a lisura necessária à consolidação
da democracia no Brasil. Obrigado-
0 Sr. Presidente - Esta Presidência quer agradecer a S.
Exa. o Presidente do TRE-MG, Desembargador Sebastião
Rosenburg, pela compreensão da exigüidade do tempo, tendo
resumido a sua palestra. Ele estará à disposição,
posteriormente, para responder às perguntas.

Palavras do Sr. João Alberto Vizzotto
Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Agostinho Patrús;

Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Deputado
José Henrique; Sr. Secretário de Estado de Assuntos
Municipais, Deputado José Militão; Sr. Presidente do TRE-MG,
Desembargador Sebastião Rosenburg; Sra. Procuradora da
Assembléia, Dra. Maria Coeli Simões Pires; Sra. Diretora
Jurídica do TRE-MG, Dra. Eliana Lima Xavier; Sr. Diretor do
Fórum Eleitoral da Capital, Dr Didimo Inocêncio de Paula;
senhoras e senhores; primeiramente gostaria de trazer as
desculpas do Dr. João Heraldo pelo não-comparecimento. Por
motivo inesperado e inadiável, ele não pôde estar presente,
mas coloca a Secretaria da Fazenda, naquilo que é de sua
competência, à disposição de todos os senhores.
A Secretaria de Estado da Fazenda cabe a apuração do VAF,

que é a parcela a que os municípios têm direito no produto
da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços Gostaria de dizer primeiramente que, do produto da
arrecadação do ICMS, 75% é receita do Estado e 25% compõe
o bolo de distribuição dos municípios. Desses, 25% são
destinados aos municípios e 75% são distribuídos através dos
índices em razão da movimentação econômica do ICMS. Os
outros 25% são distribuídos em razão da Lei nQ 12040.
Desses 25%, os critérios de distribuição vêm de uma
composição também do VAF, com área geográfica, população,
educação, área cultivada, patrimônio cultural, meio
ambiente, etc. O problema é, quando da apuração, a

o movimentação econômica dos municípios, somada toda a riqueza
produzida no município, não propriamente a receita lá
gerada, porque, muitas vezes, as riquezas de determinados
municípios geram receitas para outros A preocupação da
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Secretaria da Fazenda, atendendo á população, é que a
apuração das riquezas de determinada região seja feita com
fidedignidade Isso vai gerar o índice de participação do
município na receita do ICMS. Diante da criação dos novos
municípios, para se apurar qual o percentual de riqueza
gerada, tanto no município remanescente quanto no recém-
criado, teremos dois caminhos a percorrer. O primeiro
consiste em separar a riqueza produzida por contribuinte no
município remanescente da produzida por contribuinte em
município recém-emancipado. Isso não seria difícil se não
tivéssemos um complicador. Na composição do VAF não basta
apenas isso. E preciso detectar-se qual riqueza foi
produzida ali, mas que não teve reflexo na receita. Como
exemplo, temos o café, que sai de determinada região, vai,
sem pagamento de imposto, para uma outra e, nessa outra
cidade, gera a receita Na verdade, quem gerou a riqueza foi
o município que produziu o bem. Na apuração do VAF, o
município que recebe a receita, sem o pagamento de imposto,
indica de onde saiu aquela riqueza. Essa indicação é feita
única e exclusivamente através de valor, não contemplando,
nessa informação, a fonte da riqueza. Obviamente, então, não
há condições de se apurar essa riqueza produzida em
determinado município e gerada em outro. Não podemos saber,
exatamente, de onde ela veio, se do município remanescente
ou do emancipado. A proposta da Secretaria da Fazenda
consiste na criação de um índice de participação dos
municípios, a partir do dia 1Q/1/97, para que, como bem
disse o Secretário José Militão, com relação á questão
orçamentária, tenhamos dados referentes à previsão de
receita dos municípios emancipados. A Secretaria da Fazenda
tem uma proposta, diante da impossibilidade de se apurar a
real riqueza produzida tanto no município remanescente
quanto no emancipado, de se dividir o bolo da arrecadação do
município original, de acordo com a proporção da área
geográfica e a população de cada um. com esses dados
tabulados, poder-se-ia dividir o índice do município antigo
entre o remanescente e o emancipado. Isso depende de lei e
esta Casa, obviamente, irá apreciar e enriquecer a decisão.
Mesmo assim, não teremos, no ano que vem, uma apuração
efetiva da riqueza produzida nesses municipios, porque a
movimentação econômica do ano de 1996, como os novos
municípios ainda não estão instalados, está sendo
globalizada no município atual, não se considerando o
remanescente ou o recém-criado. A apuração do VAF, que
determinará o índice de participação dos municípios,
espelhará a realidade apenas em 1998. Como, para se apurar o
índice, é necessário fazer-se a média dos dois últimos anos,
teremos que esperar o ano de 1999, para que, com o ano de
1998, possamos fazer a média. Sendo assim, o município terá,
efetivamente, a sua participação baseada em sua riqueza, no
ano 2000. Não se tem outro meio de apurar essa riqueza, nem
dela esperar resultados, a não ser esperando até o ano 2000.
Gostaria, também, de colocar para todos os senhores que a
Secretaria da Fazenda, no âmbito da Superintendência da
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Receita Estadual, tem uma área especifica para cuidar desse
assunto - a área de assuntos municipais - e está à
disposição de todos os senhores para quaisquer
esclarecimentos no sentido de que os senhores possam fazer
uma avaliação melhor e trazer subsidias para que possamos
trabalhar em um número que espelhe, com justiça, a realidade
e a riqueza dos municípios. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Gostaríamos de passar a palavra à Ora.
Maria Coeli Simões Pires, Procuradora desta Casa, que irá
discorrer sobre a autonomia municipal. Ela é a última
palestrante desta tarde e disporá, também, de até 20
minutos.

Palavras da Sra. Maria Coeli Simões Pires
Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em cuja
pessoa saúdo todos os Parlamentares desta Casa; Exmo. Sr.
Deputado José Henrique, na pessoa de quem cumprimento os
demais integrantes desta Comissão não componentes desta
Mesa; Exmo. Sr. Deputado José Militão, DD. Secretário de
Estado de Assuntos Municipais; Exmo. Sr. Desembargador
Sebastião Rosenburg, DO. Presidente do TRE de Minas Gerais;
Exmo. Sr. Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que deu origem a este evento; Exmo. Sr.
Deputado Dimas Rodrigues, membro da Comissão; Ilmo. Sr.
Didimo Inocêncio de Paula, Diretor do Foro Eleitoral da
Capital; Uma. Sra. Eliane Lima Xavier, Diretora Judiciária
do TRE; Ilmo, Sr. João Vizzotto, Superintendente da Receita
Estadual, representando o Secretário da Fazenda, Sr. João
Heraldo; participantes, representantes dos municípios,
queridos colegas da Assembléia e do Executivo; honrada com o
convite que me foi dirigido pela Comissão de Assuntos
Municipais e de Regionalização desta Casa, por intermédio de
seu ilustre Presidente. Deputado José Henrique, para
discorrer sobre o tema "Autonomia Municipal', aqui compareço
com o propósito de oferecer aos participantes modestos
subsídios técnicos para que, agregados à rica vivência de
cada um, ou retomados por aqueles já familiarizados com as
questões da seara do Direito Público, possam servir de base
à reflexão acerca do significado do momento de culminância
do processo emancipacionista de várias comunidades mineiras,
assinalado pela Lei Estadual ng 12.030, de 21/12/95, bem
assim da responsabilidade conjunta que assumem a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Estado como um todo
e as comunidades interessadas, quer diretamente, quer por
meio das respectivas representações, ao fazerem a opção
política pela maioridade. Opção esta manifestada em
plebiscito pelos cidadãos; em comissões ou em plenário, pelo
voto parlamentar, ou, ainda, em posição colegislativa, pelo
exercício da sanção por parte do Chefe do Executivo
Estadual
Nossa instituição municipal teve sua origem nas comunas
portuguesas, de base romanistica, e inaugurou-se no Brasil
com a criação da Vila São Vicente, em 1532, a atual São
Paulo, integrante do rol das 12 megacidades do mundo,
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juntamente com a co-irmã Rio de Janeiro, no chamado 'Mega
Citties Project', que compreende as cidades de Tóquio,
Cidade do México, Calcutá, Nova Iorque, Cairo, Nova Delhi,
Bombaim, Jacarta, Buenos Aires, Los Angeles, Bangcoc,
Londres, Moscou, São Paulo e Rio de Janeiro. ("Jornal do
Brasil", 13/7/92.).
Sob a égide das Ordenações do Reino, ao tempo do Brasil
Colônia, São Vicente marcou o inicio da República Municipal
Brasileira, constituindo-se, historicamente, no "primeiro
governo local autônomo das Américas" (na linguagem de Mayr
Godoy), criando-se, em seguida, tantos outros.
São desse tempo os Senadores das Câmaras Municipais do
Brasil e o clima de resistência das casas legislativas
locais aos Governadores, como resposta às sucessivas
tentativas da Coroa de submeter as localidades á
superioridade das Capitanias.
No Brasil Império, a instituição municipal já ganhava foro

constitucional. A Constituição de 1824 determinou a criação
de Câmaras Municipais em todas as cidades e vilas,
reservando, contudo, à lei a disciplina da organização
municipal.
A Lei ng 28, editada como documento básico da organização

municipal no Brasil, de linha centralizadora, reduziu as
Câmaras a meras corporações administrativas dos Conselhos
Provinciais.
O Ato Adicional de 1834 em nada fortaleceu o poder
municipal. Dessa forma, em todo o Império, prevaleceu o
clima francamente desfavorável ao ideário de autonomia das
municipalidades.
Na República, a Constituição de 1891, consagrando o

federalismo, inaugurou a expressão autonomia municipal e o
termo município, vinculando o conteúdo daquela ao critério
do peculiar interesse. Todavia, fê-lo em frágil construção,
já que sua extensão deveria ser traçada pelo próprio Estado.
Tal peculiaridade, aliada a outras contingências e
circunstâncias sócio-político-econômicas do Brasil da década
de 30, com destaque para a política de exploração do café,
para as oligarquias rurais e para o coronelismo, reduziu a
autonomia ao plano meramente nominal.
No período de 1930 a 1934, com a ditadura de Vargas,
agravou-se a situação dos municípios com a ausência de
Legislativos e a sujeição aos interventores, até que a
Constituição de 1934, sob o pálio das idéias sociais e
democráticas, ressuscitou o municipalismo, restabelecendo e
ampliando a autonomia municipal.
No período de 1934 a 1945, sob o influxo do Estado Novo,
com os reflexos da crise de 1929, e a deflagração da II
Guerra Mundial, registra-se um quadro desolador da história
municipalista. A autonomia remanesce, na Carta de 1937,
apenas nominalmente, amesquinhada em sua materialidade.
De 1945 a 1964, com a deposição do Governo ditatorial, em
clima de reconstitucionalização do Pais, de liberalismo
político, de bandeiras do nacionalismo, a Constituição de
1946 reinaugurou a democracia, deu nova densidade á
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autonomia, prefigurando-a segundo as três linhas básicas:
política, financeira e administrativa, em arranjo
constitucional que prestigia a instituição municipal,
sobretudo, pela sua integração no sistema eleitoral do Pais.
No período pôs-1964, com a queda de João Goulart e a

ditadura das armas, sob as bandeiras contra a corrupção e a
inflação, de desenvolvimentismo e de segurança nacional, a
autonomia apenas se manteve nominalmente.
O Brasil viveu, assim, um longo período de concentração de
poderes e de receitas na esfera da União; de planejamento
federal compreensivista; de imposição a Estados e Municípios
de avanços da tecnologia; de expansão da máquina pública
federal em modelo conformador do aparelhamento das esferas
estadual e municipal; de prevalência da simetria dos
organogramas racionalistas e burocráticos; de aumento de
hipóteses de intervenção do Estado no município; de
restrição à remuneração de Vereadores; de quebra da
autonomia política pela nomeação de Prefeitos de capitais,
estâncias e municípios de segurança nacional; de restrição
ao campo de atuação legislativa; de mendicância dos governos
locais; de dependência dos municípios às tecnocracias dos
gabinetes; enfim, tempo de verdadeira resignação do ente
local quanto á sua posição de submissão, inferioridade e
desprestigio.
1984 assinala amplas perspectivas de abertura e distensão,

a partir do envolvimento da sociedade, com o movimento pró-
constituinte, as cruzadas pelos planos de estabilização, as
jornadas municipalistas, até que, em 1988, é editada a
Constituição da Cidadania. A nova Carta restabelece, por
inteiro, a autonomia, prescreve tratamento privilegiado à
entidade local, integra-a, formalmente, à Federação e
agrega, ainda, ao poder municipal a competência para
elaboração de sua lei orgânica.
Vê-se, pois, que, ao longo da história brasileira, o
conteúdo da autonomia municipal não se manteve uniforme, nem
esteve infenso aos interesses da Coroa, às vicissitudes dos
regimes e aos caprichos dos ditadores, ou tecnocratas.
Desde a sua inauguração nominal no texto constitucional de
1891, a autonomia municipal foi mantida nos textos
seguintes, muitas vezes, relativizada: no plano político,
pela nomeação de Prefeitos, pelo fechamento das Câmaras,
pela neutralização do campo de competência legislativa
municipal; no plano administrativo, pelas linhas
centralizadoras, pelos processos centrípetos de planejamento
e decisão no âmbito da União, pela prefiguração de modelos
administrativos e estrutura de serviços; no plano
financeiro, por uma perversa repartição de receita que
estruturou a onipotência da União. Esta, concentrando a
receita pública, pôde manter reféns os municípios, que, por
sua vez, entravam na ode palaciana, de chapéu na mão,
pedindo esmola à parenta rica da Federação.
Nominal ou real, a autonomia municipal ocupou sempre espaço

nas discussões nos meios académicos e políticos e no âmbito
do Judiciário.
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Hoje, a doutrina e a jurisprudência assinalam, com realce,
avanço na conformação do modelo da autonomia municipal no
Brasil. Quadripartida, pressupõe poder local autônomo em
termos político, administrativo, financeiro e auto-
organizatório. Sob este último aspecto, assimila a prática
excepcional de alguns Estados brasileiros e absorve a
Constituição Brasileira o modelo de Cartas Próprias do
sistema inglês, em que se assegura poder auto-organizatório
ao burgo, unidade politico-administrativa com alguma
correspondência com o município brasileiro.
Contudo, se adota o constituinte brasileiro o sistema
inglês de Cartas Próprias, rejeita o traço de sujeição desse
modelo, em que os burgos se submetem à autoridade
controladora do "Local Government Board", órgão central
vinculado à Coroa e com jurisdição sobre todas as
municipalidades.
O modelo brasileiro de autonomia incorpora, assim, alguns
dos traços relativos a entidades locais de outros países,
mas com nenhum se identifica. Foge, também, ao modelo do
"Gemeinde" alemão, segundo o qual nãose reparte a
competência legislativa, que fica adstrita à Federação e aos
Estados membros. E dele, também, se aparta, ao rechaçar o
forte controle dos Estados sobre a atividade municipal, tão
recorrente naquele país. Não tem seu parâmetro na França,
Estado unitário, onde só se reconhece ás comunas uma
autonomia acanhada, com descentralização territorial de
caráter meramente administrativo, conquanto se verifique, na
realidade francesa, completa identidade dos cidadãos com as
respectivas comunas. Nem tem sua moldura nos 'country",
cities" ou 'Township11 americanos, apesar da tradição

descentralizadora registrada nos Estados Unidos. A entidade
local, sem ser objeto de qualquer alusão na carta política
dos EUA, é tão-só um plano de execução impecável de serviços
públicos, num pais em que a tônica ou o desafio da
administração local é a condição do poder público de
proporcionar conforto material aos munícipes. Preocupação
que levou à otimização da figura do 'manager', administrador
municipal, registrando-se na Universidade de Harvard a mais
notável evolução no sentido do treinamento e da preparação
para os encargos de gerência de serviços públicos em âmbito
local.
Temos no Brasil um modelo de autonomia arrojado, quiçá o
mais consistente, o mais corajoso, o mais confiante, enfim,
o mais completo para instrumentalização dos governos locais.
E não é por acaso!
Entre nós, o município precedeu ao Estado, consoante
pesquisa registrada por José Nilo de Castro in "Direito
Municipal Positivo". Com efeito, a criação de São Vicente
inaugurou a República Municipal Brasileira, muito antes da
Federação de Estados.
O Brasil é, assim, um Pais de vocação municipalista.
Superando a política contraditória da Coroa. Que criava
vilas e distribuía sesmarias, que buscava proporcionar o
aparecimento do ambiente urbano e estimulava a vocação
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autárquica dos grandes proprietários, consolidou,
principalmente, com o apoio da igreja, um regime municipal,
paulatinamente aperfeiçoado.
E Minas, mais intensamente que qualquer dos demais Estados

da Federação, implementou essa vocação.
Os números confirmam a proeminência deste Estado no cenário
municipalista. Dos aproximadamente 5.000 municípios
brasileiros, Minas detém 866 unidades.
Tendo como referência os dados de 1993, do Banco de Dados
do IBAM-Rio, num total de 4.972 municípios Minas contava
756, o que representa 15% desse campo, posição segutda, á
distância, por São Paulo, com 625; pelo Rio Grande do Sul,
com 427; pela Bahia. com 415 e pelo Paraná com 371.
Esses dados são relevantes, principalmente se se levar em

conta o teor da autonomia municipal brasileira em confrónto
com o dos modelos estrangeiros, eis que a multiplicação de
comunas em outros países é recorrente, mas naqueles não se
atribui às administrações locais grua de poder que se defere
aos municípios brasileiros.
Não sã os dados destacam Minas. A própria participação dos

municípios mineiros nas grandes decisões da vida nacional
acaba por projetar importância imensurável às
municipalidades mineiras.
Pois bem, os novos municípios, que tiveram recentemente o
reconhecimento de sua maioridade, receberam, não o
privilégio dos municípios romanos ("munus" + capere"), mas
o desafio de se constituírem em °locus de decisão e ação
voltadas para a satisfação coletiva dos municipes, cabendo-
lhes, de modo especial, curar os interesses das comunidades.
Os novos municípios, antes de simples arranjo de
burocracias administrativas e organização política,
constituem-se na personalização de valores e interesses
maiores, reservando-se-lhes, no plano fático, imprimir vigor
real ás diversas facetas de sua autonomia. E diante do
notório amadurecimento da vida pública dessas novas
municipalidades, estamos certos de que os grupos
territoriais serão capazes de transcender os estreitos
limites das relações primárias, na busca, seja no âmbito
interno, seja no externo, de soluções para os complexos
problemas da coletividade.
Os novos municípios poderão, assim, exercitar uma autonomia
material, de linha não isolacionista e excludente, mas
integrativa das diversas facetas e cooperativa das diversas
esferas.
Relativamente aos quadrantes da autonomia, ousamos por

derradeiro, registrar:
- no que toca ao seu aspecto político - que o município

deve usar em toda a extensão o seu poder, de modo a garantir
posição equilibrada em face das entidades federativas, sem
subserviência, sem hierarquização, sem sujeição; e que a
maioridade do município não se garante pela simples escolha
de seus representantes e dirigentes, mas pela efetiva
capacidade do ente local de assumir a rédea de seu destino,
fugindo ao autoritarismo e às manipulações que escravizam a
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comunidade -É que as prescrições da representatividade hão
de ser entendidas na perspectiva do coletivo, na qual a
autonomia foge, cada vez mais, ao controle das demais
esferas da Federação, para se sujeitar ao controle social, à
vontade do conjunto;
2 - quanto à autonomia organizatória, deve o município
exercê-la, para conceber, de acordo com as matrizes de
preordenação, uma instituição municipal conformada ao
paradigma do Estado Democrático de Direito. Nesse passo,
advertimos para o perigo do uso dos modelos de leis
orgânicas. E preciso que cada município se descubra em suas
peculiaridades e que a lei orgânica se consubstancie em
instrumento conjunto do poder público e da sociedade,
incorporando os avanços de um tempo que rejeita a relação
autoritária do poder público e que sinaliza no sentido da
participação, e que se traduza em verdadeira Carta
Constitucional da comunidade, traçada em observância à
Constituição da República e aos princípios da Constituição
do Estado, mas, também, segundo os imperativos e rumos da
realidade local. Ela há de ser capaz de ditar diretrizes de
modernização da vida da comunidade e projetar-lhe mudanças
positivas;
3 - no que toca ao teor financeiro da autonomia, lembramos

que só será assegurado pela adequada preparação do município
para as transferências de direito e, sobretudo, para o
exercício de sua capacidade tributária, a garantia de
receitas próprias e autonomia de aplicação de recursos
públicos segundo as prioridades locais, seja pela
organização de base cadastral, seja pela preparação de
atividades de propulsão do desenvolvimento municipal, seja
pela ampliação da base econômica, de modo a atingir a
probabilidade máxima de renda e produtividade. O município
terá de fugir aos quadros mentais de conformismo
providencialista. Com efeito, hoje, rejeita-se o espírito
conservador e acredita-se no valor cientifico do
planejamento do progresso municipal e da participação da
comunidade como elementos do desenvolvimento;
4 - e, no que diz respeito ao campo administrativo,
assinalamos que não se podem perder de vista a perspectiva
final ística da entidade municipal, de assegurar adequada
prestação de serviços, a de variabilidade da organização e
que a organicidade administrativa, hoje, tem, também,
significado diferente e há de se conduzir pelos princípios
da razoabilidade e da moralidade, porque a pior ditadura que
se impõe ao município é a de disfunção de sua máquina,
situação em que o município e a comunidade se tornam
escravos de uma burocracia que absorve todo o recurso em
processo voltado para ela própria, e, por isso mesmo,
autofágico e egoístico.
Final izando, a autonomia municipal, antes de privilégio, é

o desafio que se coloca não só aos novos municípios, mas a
todas as municipalidades que a devem estruturar no plano da
realidade, sob pena, ai sim, de se tornarem os cidadãos,
cada vez mais, reféns das burocracias estatais, em nítido
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processo de desrespeito ao verdadeiro interesse público e de
inversão de valores. Muito obrigada.

Designação do Coordenador dos Debates
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Passo a
palavra ao ilustre Deputado José Henrique, Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, que coordenará os debates.

Palavras do Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado José Henrique) - Esta
coordenação informa que os participantes poderão formular
perguntas aos expositores. Solicitamos que as questões sejam
objetivas e sucintas, devendo ser, preferencialmente, feitas
por escrito. Para tanto, a assessoria está distribuindo os
formulários adequados.

Debates
O Deputado Anderson Adauto - Exmos. Srs. Deputado Agostinho
Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais; Deputado José Henrique, Presidente da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização; Srs. Deputados;
Deputado José Militão, Secretário de Assuntos Municipais;
Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, Presidente do
TREMG; senhores; senhoras; lideranças dos vários ex-
distritos e municípios recém-emancipados, é uma satisfação
muito grande termos, nesta tarde, este Plenário cheio,
demonstrando que os senhores realmente desejam seguir O
caminho certo. Como já coloquei para o nobre Presidente da
Comissão, gostaria de dizer que não concordo, em absoluto,
com as posições dos Secretários da Receita e de Assuntos
Municipais.
Infelizmente, disponho de apenas 5 minutos para a minha

exposição. Se eu contasse com 20 minutos - a exemplo dos
meus antecessores -, poderia, com toda calma e paciência,
colocar que o Estado não tem de pagar, este ano, a cota de
ICMS para os senhores. No entanto, vou tentar, em 5 minutos,
fazer as minhas colocações. Como tenho pouco tempo, fiz
apenas um resumo.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que recebi uma

- correspondência do Secretário da Fazenda e, infelizmente,
não tenho tempo para lê-la. O conteúdo dessa correspondência
é um resumo daquilo que o Secretário enviou ao Presidente da
Assembléia, em virtude de um requerimento aprovado por esta
Casa, solicitando tais informações. Quero resguardar apenas
as figuras do Secretário da Fazenda e do atual Diretor da

j Receita, que assumiu o cargo há pouco tempo. Num primeiro
o momento, senti que o Secretário da Fazenda manifestou

interesse em resolver o problema. Os técnicos da Fazenda -
que me perdoem as expressões -, por preguiça e por omissão,
estão fazendo com que os senhores tenham prejuízos durante

o este ano.
Gostaria, mais uma vez, de protestar pelo pouco tempo

disponível, pois, como estou partindo para o contraditório,
entendo que teria o direito de contar com o mesmo tempo
daqueles que me antecederam. No entanto, tentarei mostrar
para os senhores que a lei votada por nós é muito clara,
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muito correta, e Que todos os senhores têm o direito de
receber a cota-parte do ICMS este ano.
A lei complementar vem em capítulos. Gostaria de fazer um
breve resumo dos assuntos tratados por ela. O Capitulo 1
compreende várias seções. A Seção 1 dispõe sobre os
requisitos e as exigências para a emancipação. Esse tema
termina no art. 6p. Depois, vem a Seção II, que trata dos
procedimentos, terminando no art. 9g. A Seção III, que
termina no art. 13, trata dos prazos, os quais os senhores
já conhecem de cor. A Seção IV, que vai do art. 14 ao art.
16, dispõe sobre as condições para o plebiscito. -
A seguir, entramos no Capitulo II, que trata de um assunto
totalmente diferente, ou seja, dispõe sobre a administração
do município recém-criado. Aqui está a confusão, aqui está o
nó do problema. Entendo que tudo é muito simples, pois o
Capitulo II separa a situação do novo município em duas
etapas extremamente distintas. A primeira etapa cria uma
situação de transição Essa transição - que está sendo
colocada como aquela fase em que o município ainda não está
implantado - se completa com a efetivação do novo município,
quando ele se torna verdadeiramente emancipado. Com relação
a esse ponto, a lei é muito clara, por exemplo, quando o
capitulo trata da Questão da criação.
Vem depois a parte da instalação- O art. 24 entra no
Capitulo III, que fala da instalação do município recém-
criado.
Antes de entrar no Capitulo III, da instalação do município
recém-criado, ela aborda a questão da administração desse
município.
Sr. Presidente, lerei agora apenas do art. 17 ao art. 24.
Não farei nenhuma consideração e fecho. Mas gostaria de ter,
pelo menos, o direito de ler os artigos da Lei nQ 37, da
qual tive a honra de ser o autor. (- Lê:)
'Art. 17 - Até a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos

Vereadores, o território do município criado será
administrado pelo Prefeito do município remanescente.
Então, está clara essa situação.
Nesse processo, como o Deputado José Militão colocou e como
estabelece a Lei Complementar ng 62, é importante que os
senhores percebam que essa lei é específica e trata de
matéria federal. Trata do FPM. Em momento algum aborda a
questão do ICMS, e a Assembléia Legislativa também abordou
isso. Essa confusão toda está surgindo porque a Assembléia
Legislativa de Minas não tinha realmente a competência para
poder legislar sobre matéria federal, mas sim sobre matéria
estadual. Não tenho dúvida nenhuma de que a competência é
exclusiva da Assembléia Legislativa.
O próximo artigo, para facilitar, deixa absolutamente claro

que a administração compete ao Prefeito do município
remanescente até a posse do novo Prefeito. Esse mesmo artigo
estabelece que, para facilitar o processo de transição, será
criada a comissão paritária representativa das áreas
abrangidas.
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O art. 19 estabelece que a comissão de que trata o artigo

anterior terá a seguinte composição - . - e vai por ai. Agora
vem o principal. Enquanto não for instalado o novo
município, a administração e a contabilidade de sua receita
e despesa serão de responsabilidade dos órgãos competentes
das Prefeituras dos municípios que lhes deram origem, ou
seja, está ai, tem um orçamento que foi votado o ano
passado. Vale tudo. Mesmo depois do município instalado,
enquanto não existir a lei orgânica do novo município, vocês
não estarão sujeitos á lei orgânica do município
remanescente.
O art. 20 coloca com toda a tranqüilidade, deixa

absolutamente claro que a administração e a contabilidade de
sua receita e despesa serão de responsabilidade dos órgãos
competentes. Ora, meus senhores, se não fosse para vocês
terem recursos nesse periodo de transição da emancipação
até a efetiva instalação, para que o legislador iria querer
abordar a questão de administração, de contabilidade, de
receita, de despesa? Não haveria necessidade.
Chegamos, então, ao art. 21, para finalizar, que deixa
absolutamente claro que a Assembléia Legislativa fez o que
deveria fazer Ela legislou sobre ICMS e o fez de forma
absolutamente clara. No prazo de 60 dias a contar da
publicação da lei que criar o município, a Secretaria da
Fazenda divulgará a alteração dos índices definitivos de
participação do novo município e do município remanescente
na parcela de ICMS que lhe for devida, creditando,
imediatamente, ao novo município, no estabelecimento
bancário estadual mais próximo, os valores que lhe
pertençam.
Então, no meu entendimento, aqui não há nada confuso, está

absolutamente claro. Confesso aos senhores que, no art. 24,
nada disso valeu. O exemplo que tive está se prendendo
apenas ao art. 24, que gera um pouquinho de confusão,
realmente. Na minha avaliação, no primeiro processo de
emancipação que aconteceu aqui dentro desta Casa, essa
palavrinha 'diretamente' proporcionou a mesma confusão que
está proporcionando agora.
Na verdade, a Casa errou em não ter colocado essa
palavrinha "diretamente", porque o que quisemos colocar no
art. 24 é o seguinte: a partir da sua instalação, o
município passará a receber as transferências das receitas
tributárias federais e estaduais que as constituições da
República e do Estado e a legislação complementar e
ordinária lhe asseguram. Faltou a palavrinha "diretamente'.
A única coisa que a instituição Assembléia Legislativa quis,
nesse processo, foi dizer que, a partir do momento - e é tão
óbvio isso - que vocês estiverem instalados, com Prefeito e
Vice-Prefeito, é óbvio que os recursos terão que ser
recebidos diretamente. Não mais passando pelo município
remanescente. Isso está absolutamente claro para mim no art.
21, que estabelece que, enquanto os novos municípios não
estiverem efetivamente instalados, teremos uma fase de
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transição, e esta Casa procurou nominar, deixar de forma
absolutamente clara essa questão.
Portanto, meus amigos, no meu entendimento, o Governo

estadual, o Poder Executivo, não está cumprindo a lei, está
descurnprindo-a. E para quem descumpre a lei existem também
procedimentos para que possamos fazê-lo. Não dou conta mais
de trabalhar politicamente. Politicamente, já fui a todas as
esferas, inclusive ao Governador. A posição que o Governador
tem é a dos Secretários da Fazenda e de Assuntos Municipais.
No meu entendimento, não dá mais para conversar
politicamente.
Se vocês quiserem receber o que é devido, que é a cota~
parte do ICMS, o caminho que temos que percorrer é o do
judiciário. E se um distrito, de todos que foram
emancipados, se um dos senhores quiser ir para a justiça,
entrar com um mandado de segurança para que seja resguardado
o direito dos senhores, podem me procurar que eu encabeço a
lista. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenação passa a palavra ao

Secretário de Assuntos Municipais, Deputado José Militão.
O Sr. ,José Militão - Gostaria de reconhecer que o Deputado

Anderson Adauto, logo após a publicação da lei complementar
que criou os municípios, foi á Secretaria várias vezes, e já
tivemos a oportunidade de discutir isso pessoalmente, mas,
amigo Anderson Adauto, não concordo com o ponto de vista de
V. Exa. no que diz respeito às transferências de recursos
para os municípios.
Tenho absoluta convicção de que a Lei Complementar Federal
nQ 62 é hierarquicamente superior à Lei Complementar
Estadual ng 37, e a lei diz que o município, somente após
sua instalação, estará apto para receber as transferências
constitucionais. Acho também que, em função disso, a
instalação do municipio só se dará com a sua criação.
Temos, ainda, mais uma dúvida para dirimir na própria Lei
Complementar ng 37. Se um artigo determina que as receitas
seriam transferidas 60 dias após a criação do município, lá
pelo mês de fevereiro de 1995, temos o art. 24 da Lei
Complementar Estadual, que diz também que somente após a
instalação o município passaria a receber as transferências
constitucionais. Embora tenha havido vontade do Governador
em fazer o atendimento no aspecto do ICMS, esbarramo-nos na
Lei Complementar nQ 62, que é a lei federal.
Surge a indagação dessa questão; de quem tirariamos os
recursos para transferir ao novo município? Evidentemente
que é do município mãe.
Temos que considerar, também, um aspecto da Lei nQ 12.040,

a Lei Robin Hood. A Secretaria da Educação, a Secretaria de
Agricultura e a própria Secretaria da Fazenda, que ainda não
têm inscrição estadual nesses novos municípios - pois ela
pertence ao município antigo -, não têm condições de dar
cumprimento à Lei Complementar ng 12.040.
E uma matéria difícil, complicada, porque o VAF, como disse

o Superintendente da Receita Estadual, não se apura pela
arrecadação. 0 VAF significa Valor Adicionado Fiscal, que é
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a movimentação econômica que ocorreu nos territórios e nos
municípios, e só será plenamente efetivada no ano 2.000,
como explicou muito bem o Superintendente da Receita
Estadual, em função dessas complicações todas.
Como já frisei, quase que 99% da receita de ICMS da grande
maioria dos municípios aqui emancipados, com exceção,
talvez, de São Joaquim de Bicas e Deita - não me lembro de
outro -, será composta pelas variáveis da Lei nQ 12.040,
isto é: cota mínima, área territorial, educação, saúde, etc.
A variável do VAF será uma parcela muito pequena para haver
distribuição. Mas o mais fundamental disso tudo é a vedação
constitucional, porque não há como se gastarem recursos sem
haver previamente uma previsão orçamentária. Quanto a isso,
todos nós temos que concordar que não há uma previsão
orçamentária dos gastos com esses recursos que porventura
seriam transferidos aos novos municípios.
O Sr. Coordenador - Pergunto ao Dr. João Vizzotto,

Superintendente da Receita, se deseja fazer algumas
considerações.
O Sr. João Alberto Vizzotto - Quero, apenas, fazer um
reparo quanto á postura adotada pelo próprio Governo do
Estado. O Estado não está retendo receita de ICMS desses
municípios. Ele a está repassando, na forma original, aos
municípios, não desfazendo a distinção entre remanescente e
recém-criado. O Estado não está retendo receita de ninguém.
Simplesmente, está repassando aquilo que é devido ao
município, mas aguardando, de acordo com o seu entendimento,
que a partir de 1Q de janeiro de 1997 se faça essa divisão.
E só isso que queria esclarecer. O Estado não está retendo
receita de município algum.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o segundo debatedor,
Deputado Dimas Rodrigues.
O Deputado Dimas Rodrigues - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Agostinho Patrús, em nome do nosso Presidente e dos colegas
da Comissão, nós o cumprimentamos; Sr. Presidente da
Comissão, Deputado José Henrique; Sr. Secretário de Estado
de Assuntos Municipais, Deputado José Militão; Sr.
Presidente do TRE-MG, Desembargador Sebastião Helvécio
Rosenburg; senhor representante da Secretaria da Fazenda,
Dr. João Vizzotto; Sra. Procuradora da Assembléia, Dra.
Maria Coeli Simões; Diretora Judicial do TRE-MG, Sra. Eliana
Lima Xavier; Diretor do Fórum Eleitoral, Dr. Ridner de
Oliveira, em nome da Comissão damos boas-vindas a todos os
nossos companheiros norte-mineiros e de toda Minas Gerais.
Vocês estão de parabéns, porque lutaram pela emancipação de
seus distritos.
Quero dizer a vocês que somos um Deputado emancipador,
porque sabemos dos problemas dos municípios e das distâncias
que os separam das cidades. Vocês terão autonomia e farão um
bom trabalho a partir de lQ de janeiro. O que não se pode
fazer é inchar a Prefeitura. E necessário diminuir o número
de funcionários e, com isso, tenho certeza de que Minas
Gerais cada dia crescerá mais.
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Cumprimentamos o nosso Governador por ter tido a raça e a
coragem de mandar o Projeto Robin Hood, de autoria dc
Deputado Cléuber Carneiro, e que foi aprovado pela
Assembléia. Com isso, os nossos novos municípios e todos os
municípios de Minas Gerais já estão recebendo um ICMS bem
maior.
Era isso que queríamos dizer. Agradeço a todos vocês e

coloco-me à disposição de todos. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - As primeiras perguntas são dirigidas ao
Presidente do TRE, Desembargador Sebastião Helvécio
Rosenburg. Elas tratam do mesmo •assunto. Assim, lerei o nome
das pessoas que as fizeram: João Eduardo, do PFL; Walter
Ferreira de Araújo, da Prefeitura de Salinas; Silvio Gomes,
de Córrego Novo; Juscenio Mendes, de São Joaquim de . Bicas, e
Vereador José Afonso Pereira de Aquino, de Brasília de
Minas.
Dr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, gostaríamos

de uma explicação sobre a dupla filiação.
O Desembargador Sebastião Rosenburg - Na dupla filiação, de
acordo com a legislação em vigor, se um candidato de um
partido quer se filiar a outro partido, tem 24 horas para
comunicar ao partido que o está deixando e à Justiça
Eleitoral que fez essa mudança.
Se isso não acontecer, estão nulas as duas filiações, a
anterior e a nova, O TRE-MG tem julgado dezenas desses
casos, nas segundas e nas terças-feiras, nas sessões
ordinárias.
O Sr. Coordenador - Essas perguntas tratam das comissões
paritárias, e serão dirigidas ao Secretário de Assuntos
Municipais, Deputado José Militão. São perguntas feitas
pelos Srs. Antônio Marinho de Matos, Presidente da Comissão
Emancipacionista de Juvenilia; Luiz Lourenço Faria, da
Comissão de Emancipação de Córrego Fundo; José Antônio
Roque, da Comissão Emancipacionista de Periquito; Aureliano
Miranda, de Indaiabira, e Celso Menezes, de Antônio
Francisco. Se o município não vai receber recursos no ano de
1996, qual a finalidade da formação da Comissão Paritária?
O Sr. José Mflitão - A finalidade da comissão paritária é
preservar o patrimônio do novo município, na data da
emancipação. O município novo teria que levantar, no dia em
que foi publicada a lei complementar, todo o patrimônio do
município mãe, porque aquele patrimônio teria que ficar
permanentemente no município emancipado.
A finalidade da Comissão Paritária é também fazer com que

os serviços públicos prestados pelo município mãe, naquele
novo município, permaneça o mesmo de antes da emancipação.
Isto é, a educação, a saúde, a limpeza pública, a água, os
correios, a policia, o telefone, tudo isso seja mantido no
município novo.
A comissão paritária tem a função daquela figura que foi
extinta pela nova lei complementar, que é a figura do
intendente, de fazer a transição entre a criação do
município e a sua efetiva instalação, com a posse, na Câmara
de Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito.
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O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Vanderlirio, da
Comissão Paritária de São Félix de Minas, dirigida ao Dr.
Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG: "Não pode ser
afixado cartaz com propaganda eleitoral antes do prazo
previsto? Bandeiras com símbolos e nomes dos partidos podem
ou não ser afixados em casas de comércio, do lado de dentro
do estabelecimento?"
O Desembargador Sebastião Rosenburg - Pode ser afixado do
lado de dentro do estabelecimento, que é a casa do
comerciante, desde que não esteja fazendo propaganda de um
determinado candidato, e ele pode colocar a bandeira do
partido que ele bem entender.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. João Francisco dos
Santos, Presidente da Comissão de Padre Carvalho, dirigida
ao Presidente do TRE-MG: 'Se um candidato a vereador é
filiado ao PMDB e, antes de registrar a sua candidatura,
está apoiando candidato de outro partido, é licito o PMDB
não dar legenda para esse candidato?".
O Desembargador Sebastião Rosenburg - E problema interno do
partido. "Data venia", não cabe á Justiça Eleitoral decidir,
de plano, se é licito ou não o partido fornecer legenda.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Geraldo Magela
Noronha, Delegado do PSDB de Luislândia, dirigida ao
Presidente do TRE-MG: "Solicito ao Dr. Sebastião Helvécio
Rosenburg que comente a exigência da apresentação, pelo
eleitor, de documento que o identifique com fotografia e as
dificuldades dos pequenos municípios em dar condições aos
eleitores de obter esse documento"-
O Desembargador Sebastião Rosenburg - Realmente, essa é uma

questão que atormenta a Justiça Eleitoral. No meio rural,
poucas pessoas possuem uma identidade que, além da
assinatura, tem também a fotografia. Mas, para provar a
identidade da pessoa, a Justiça Eleitoral irá aceitar até
carteirinha de clube. Qualquer carteira, qualquer documento
que tenha o nome e o retrato do cidadão servirá para provar,
perante a mesa eleitoral, que ele é o portador daquele
titulo que não confere com o do retrato. Não há necessidade
de ser um documento de identidade fornecido pela Secretaria
da Segurança Pública.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr José Hosken, da
comissão paritária de Catas Altas, dirigida ao Sr. João
Vizzotto, Superintendente da Receita da Secretaria da
Fazenda: "VAF-ICMS - Estamos preocupados com os reflexos
futuros com relação aos índices dos municípios ora criados.
No nosso caso, emancipados de Santa Bárbara, os órgãos
fazendários de Santa Bárbara, Barão de Cocais e João
Monlevade, aos quais estamos subordinados, não dão qualquer
instrução para os contribuintes do ICMS conseguirem no VAF a
origem do ICMS, ou seja, o nome do novo município. Veja bem
o que se arrecada agora em 1996: muitas empresas localizadas
em Catas Altas são consignadas apenas como oriundas do
município remanescente. Não seria o caso de haver um
trabalho por parte dos órgãos fazendários a que estão
subordinados nossos municípios, a fim de instruirem as
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empresas sobre como conseguir em seus VAFs a localização? No
caso dos créditos externos, a coisa fica ainda mais confusa.
Cito como exemplos a CEMJG e a TELEMIG, que são
centralizadas na Capital.
O Sr. João Alberto Vlzzotto - Como salientei, hoje o
contribuinte que está situado nesses municípios que foram
criados não tem uma inscrição própria. Quer dizer, ele ainda
pertence ao município como uni todo. De acordo com a
determinação governamental, ele só vai ter vida a partir de
l/1/97. A partir dessa data é que o nunicipio recém-criado
vai, efetivamente, desmembrar-se com uma estrutura própria
em nível de contribuinte de ICMS.
Os créditos e os débitos externos estão globalizados por

valores e não estão identificados por contribuinte. Então,
não temos como identificar qual o contribuinte que tem
aquele crédito ou aquele débito.
Não vejo grandes avanços nessa área enquanto não houver a
instalação dos municípios. A dificuldade é muito grande
porque são milhares e milhares de contribuintes que fazem
créditos, que informam créditos e débitos de outros
contribuintes. Se a Secretaria da Fazenda tivesse que fazer
um levantamento caso a caso de cada contribuinte que tenha
que declarar um crédito para outro município e identificá-
lo, levaria pelo menos uns dez anos para resolver esse
problema. São milhares de declarações, milhares de
contribuintes; portanto, é praticamente impossível fazer
essa identificação. Para isso, a verificação teria que ser
feita durante toda a escrita fiscal.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Paulo Ladeira, da
Associação Comunitária de Taparuba, dirigida ao. Sr. João
Alberto Vizzotto: 'Falo sobre os casos em que as Prefeituras
foram contra a emancipação de seus distritos. Se não recebem
recursos federais através do FPM, se não recebem recursos
estaduais através do VAF, gostaria de saber como irão viver
esses distritos no ano de 1996, já que hoje estão
completamente abandonados.
O Sr. João Alberto Vizzotto - Gostaria de deixar claro que
a Secretaria da Fazenda não está retendo receita.de  nenhum
município, simplesmente está enviando ao município aquilo
que lhe cabe no índice de participação. Agora, não compete à
Secretaria discutir como é a gerência dessa receita.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Filomeno Figueiredo, da

Cãmara Municipal de Bocaiúva, dirigida à Sra. Maria Coeli
Simões Pires; 'A Câmara Municipal poderá votar leis que
tenham efeito para o município emancipado?'. -
A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Entendo que a Câmara
Municipal do município remanescente não pode ditar uma norma
para um novo município, pode ditar para ele próprio. E o
novo município, enquanto não dispuser de sua própria
legislação, é que vai se submeter à legislação do município
remanescente, sob pena de incorrer em malferimento ao
principio da própria autonomia municipal.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. José Waldivino dos
Reis, da Prefeitura Municipal de Bocaiúva, dirigida à Sra.
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Maria Coeli Simões Pires: "A Constituição prevê que a
remuneração dos Prefeitos e dos Vereadores será fixada numa
legislatura para vigorar na seguinte. Como ficará a situação
dos municípios recém-emancipados?'.
A Sra. Marta Coeli Simões Pires - Realmente, a questão da
remuneração dos agentes políticos dos municípios está
condicionada ao disposto no arU 29, V, da Constituição da
República, que diz o seguinte: "remuneração do Prefeito, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal
em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, • 2Q,
1;". -Na verdade, não vislumbramos a possibilidade de que o
próprio município edite normas relativas à remuneração de
seus agentes políticos. Deve prevalecer, salvo melhor juizo,
porque esta é uma questão bastante complexa, aquela fixada
para os agentes políticos do município remanescente. Se não
se mantiver essa lei do município remanescente, pelo menos
temos que trabalhar categoricamente com o limite dessa
remuneração fixada para os agentes do município
remanescente.
O Sr. Coordenador - A pergunta é do Sr. José Waldivino dos
Reis, do Município de Bocaiúva, dirigida ao Secretário José
Militão: "0 município-mãe pode efetuar pagamento de despesa
do município emancipado, como por exemplo, água, luz, e
folha de pagamento, entre outras?".
O Sr. José Militão - Ele não sã pode como deve pagar. Não
pode é deixar de pagar. As des pesas dos serviços públicos do
município emancipado correm por conta do municipio-mãe.
Portanto, essas despesas que o município vinha tendo até a
data da emancipação devem continuar sob a fiscalização da
comissão paritária, até a instalação do novo município.
o Sr. Coordenador - Há uma outra pergunta, dirigida ao
Secretário José Militão, feita pelo Sr. João Martins
Tavares, Vice-Prefeito de Bocaiúva: "Qual é a forma de o
Prefeito prestar contas ao Tribunal de Contas dos recursos
gastos no novo município com educação, saúde e transporte"?.
O Sr. José Militão - A legislação prevê que tem que haver
uma contabilidade, em separado, dos gastos feitos com o novo
município, para ser apresentada ao-Tribunal de Contas.
O Sr. Coordenador - Pergunta feita por José Manoel Lemos,

de São José da Barra: "Qual o Prefeito que irá encaminhar o
atual e o próximo orçamento?'.
O Sr. José Militão - Entendo que a Câmara Municipal que
tomará posse em l/1I97 já deve ter um esboço do orçamemto
de 1997. A partir da eleição dos Vereadores, eles devem
reunir-se, por orientação nossa, informalmente, já nesse
período, procurando, junto aos órgãos competentes, os
valores das transferências constitucionais e os das receitas
próprias dos municípios, e fazer um orçamento informal, que
será votado logo após a instalação da Câmara Municipal. Se
esse procedimento ocorrer antes da instalação do municipio,
acredito que, em 15 dias, o novo município poderá ter o
orçamento novo e, provavelmente, também, uma lei orgânica
nova. Aconselho que, logo após as eleições, os Vereadores se
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reúnam informalmente, constituindo a nova ordem jurídica dc
novo município. A Secretaria da Fazenda informaria as
prováveis transferências de ICMS, e nós teríamos, nas
secretarias municipais, informações a respeito das
transferências do FPM.
O Sr. Coordenador - Gostaria de informar aos participantes

que muitas das perguntas dizem respeito á comissão paritária
e já foram respondidas. João Vianei, da comissão de
Veredinha, faz a seguinte pergunta: 'Poderão os Prefeitos
dos municípios remanescentes atuar, exercendo influência
política ou financeira, para intervir nas candidaturas dos
novos municípios?".
O Desembargador Sebastião Rosenburg - Talvez eu não me
tenha feito compreender bem. Eu disse que qualquer
participação de políticos na campanha para a próxima eleição
tornaria inelegível aquele candidato. E evidente que o
Prefeito do município não poderá fazer campanha política.
O Sr. Coordenador - Agora, uma pergunta de Glicério Pinto,
Presidente da comissão de São Joaquim de Bicas, dirigida ao
Presidente do TRE-MG: 'O Prefeito que teve as contas
rejeitadas pelo Tribunal de Contas e aprovadas pela Câmara
Municipal fica inelegível?" Dra. Eliana, por favor,
responda.
A Sra. Eliana Lima Xavier - Boa-tarde, primeiramente,
agradecendo o convite para estar aqui com vocês. Quanto á
parte da rejeição de contas, a Lei Complementar nQ 64, que
estabelece diretrizes a respeito do assunto, diz, em
primeiro lugar, que as contas deverão ser insanáveis e, em
segundo, que elas deverão ser rejeitadas pelo Tribunal de
Contas e pela Câmara Municipal. Caso elas sejam reprovadas
por ambos, a inelegibilidade só estará suspensa caso o
interessado entre na justiça comum com uma ação
declaratória. Nesse caso, ele afastará a inelegibilidade e
poderá concorrer a um cargo eletivo.
O Sr. Coordenador - A pergunta é feita por Raul Condecatas
ao Presidente do TRE-MG: 'A obrigatoriedade de filiação é
dispensada para policial? Um civil avesso a partidos poderia
pleitear a mesma exceção?"
O Desembargador Sebastião Rosenburg - Não. A filiação
partidária é proibida ao militar. A lei não fala ao
policial, e sim, ao militar. Há evidência de Que aquele que
não é militar pode se filiar.
O Sr. Coordenador - Qual é o prazo de desincompatibilização
de uma pessoa que ocupa cargo em comissão nesta Casa, que
não ocupa chefia e que irá disputar a próxima eleição para
Prefeito ou Vereador?
A Sra. Eliana Lima Xavier - O cargo em comissão já foi
regulamentado na Resolução nQ 1.809, durante a eleição de
1992. O TSE manteve para esta eleição a mesma resolução. Os
detentores de cargo em confiança, demissiveis a qualquer
tempo, vão se equiparar, na desincompatibilização, ao
servidor público. A lei complementar exige o afastamento
três meses antes da eleição, qualquer que seja o cargo que
ele vá disputar. Nesse caso, ele não retorna, seria um
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afastamento definitivo, não tendo direito á percepção de
vencimentos. Mesmo que ele não ocupe um cargo de chefia, o
simples fato de ter um cargo comissionado vai fazer com que
ele se afaste como servidor, definitivamente e sem direito a
remuneração.
O Sr. Coordenador - Pergunta dirigida ao Dr. João Vizzotto,
Superintendente da Receita Estadual. A pergunta é de
Aureliano Marcos, de Igarapé, Espirito Santo: "Não seria
mais racional e justo dividir o ICMS, a ser distribuído em
1996 aos municípios remanescentes, proporcionalmente á área
geográfica e à população, e não, 50%, como é a proposta da
Secretaria da Fazenda?"
O Sr. João Alberto Vizzotto - Na verdade, a proposta da

Secretaria da Fazenda é que se faça essa divisão em cima de
área e população, a partir de 1Q/1/97. Hoje, não quer dizer
que o repasse ao município seja dividido em 60%. Não há um
percentual fixo para isso, porque o município não foi
instalado.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria informa que o
Presidente do TRE-MG, Desembargador Sebastião Rosenburg, tem
compromissos. As perguntas dirigidas ao dirigente do TRE-MG
serão respondidas posteriormente. Elas serão encaminhadas a
esse órgão.
O Desembargador Sebastião Rosenburg - Quero agradecer a
todos, mas tenho uma sessão ás 17 horas. As perguntas serão
encaminhadas ao TRE-MG. Posteriormente, serão devolvidas com
as respostas.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Marcos, da comissão de

Setubinha, dirigida à Ora. Maria Coeli, Procuradora desta
Casa: 'Já que o município novo não tem nenhum funcionário, o
que poderia fazer o Prefeito eleito no sentido de agilizar o
orçamento de 1997, para que fosse votado na primeira reunião
da Câmara Municipal?"
A Sra. Marta Coeli Simões Pires - Estava discutindo com o
Dr. João que há essa preocupação por parte dos municípios
novos em relação aos repasses. Naturalmente, isso depende de
todo um arranjo bastante complexo. Rã medidas que estão ao
alcance dos novos municípios e são relacionadas com o
acompanhamento do seu ativo e do seu passivo. Certamente, se
não estiverem atentos, terão prejuízos muito grandes. Acho
que a hora é adequada para se fazer um tipo de inventário,
mesmo que ele tenha que ser formalizado na instalação. Mas é
preciso acompanhar todo o ativo e o passivo do município. Se
não se cuidar, o município remanescente acaba se endividando
com obras no município que se está emancipando. A situação é
mais complicada.
Em relação à questão dos servidores, a lei complementar

traz até uma solução, que é o aproveitamento dos servidores
do município remanescente que estiverem na área do novo
município. Temos um problema complexo, que é vulnerar a
questão do concurso público. Na verdade, não podemos
orientá-los no sentido de fazer um aproveitamento direto,
mas no de pontuar, dar algum titulo eventual para aquelas
pessoas que efetivamente tenham a sua atividade já vinculada
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ao município anterior e realizar concursos. Qualquer
providência por parte da Câmara vai depender de um regimento
interno. E preciso se avançar no sentido de se construir um
regimento da própria Câmara, para que se possa votar os
projetos de interesse do município.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Manoel da Silva Medeiros,
Vereador de Teófilo Otôni, dirigida à Dra. Maria Coeli:
"Após a- promulgação da lei que emancipou os novos
municípios, Novo Oriente de Minas ficou totalmente
desassistido na área de saúde, de educação, de estradas e de
limpeza pública. Isso é legal? O que dá direito ao Prefeito
de agir assim? Como podemos cobrar esses direitos?"
A Sra. Maria Coeli Simões Pires - A questão nos parece de
briga. No caso, o município remanescente estaria contrário à
emancipação. Naturalmente, os procedimentos são políticos.
No plano jurídico, a comunidade tem como exigir a prestação
de serviço por parte do município que ainda hoje mantém a
obrigação de efetivá-los. Existem combinatórias que protegem
o próprio cidadão. Mas essa é uma questão que vai demandar
mais entendimento. O município de origem, segundo informação
do Dr. João, estaria a receber os recursos que são
destinados também ao novo município. E uma questão de se
fazer um acordo de cavalheiros.
O Sr. Coordenador - A Coordenação esclarece aos Prefeitos e

aos membros de comissões emancipacionistas e paritárias que
se encontra, na recepção do plenário, modelo de projeto de
lei do município remanescente.
Passo a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, que disporá de

2 minutos para fazer suas perguntas.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, tínhamos duas
indagações, que seriam dirigidas ao Sr. Sebastião Rosenburg.
Uma delas seria para saber se os partidos que não se
registraram no TRE dentro do prazo estipulado, ou seja, até
31 de dezembro, podem lançar candidatos. Além disso, nossos
companheiros, integrantes de alguns partidos, também querem
explicações, pois eles pretendem disputar cargos e, como os
distritos não são municípios, o caso está" sub judice" no
TRE e no TSE. Depois, vamos pedir explicações ao Sr.
Sebastião Rosemburg e passá-las aos senhores.
Outra indagação refere-se à afinidade, ou seja, se os
parentes de atuais Prefeitos podem ou não ser candidatos.
Mais do que nunca, a Secretaria de Assuntos Municipais, na

pessoa do Secretário José Militão, e a Comissão de Assuntos
Municipais, na pessoa do seu Presidente, Deputado José
Henrique, têm que esclarecer essas questões para os
senhores.
Em contato com o Secretário José Militão, pude constatar

que ele está extremamente preocupado com isso e irá montar
um departamento de assistência aos 96 novos municípios.
Com relação ao questionarnento dos partidos que se
registraram após o dia 31 de dezembro, e são vários,
procuraremos junto ao TSE e ao TRE a resposta final, que
lhes será, então, repassada.



O Sr. Coordenador - Aqui estão algumas perguntas dirigidas
ao Secretário José Militão. A primeira é do Sr. Sebastião
Caetano. de Uruano de Minas: Q assessoramento à Câmara de
Vereadores será dado em Belo Horizonte ou no município
emancipado?' A segunda é do Sr. Valdir Martins Ferreira, de
Córrego Fundo: "A Secretaria vai assessorar os novos
municípios na sua instalação e também o Prefeito do
município remanescente, que desconhece os meios de como
executar essa lei?" Outra pergunta é do Sr. Lisbon
Marcelino, Vereador de Caratinga: "A Prefeitura do município
mãe é obrigada a fazer ou a instalar a Prefeitura do
município recém-criado?" E a última pergunta: "Qual o número
de funcionários que o novo município deve absorver?"
o Sr. José Militão - Gostaria de oferecer aos novos
municípios a assessoria da Secretaria de Assuntos
Municipais. Temos duas superintendências voltadas apenas
para assessoramento, inclusive, para as questões jurídicas,
os senhores podem procurar a SOAMU e a SUPAM, que têm
condição de dirimir as dúvidas sobre instalação, criação e
sobre leis, para que, a partir da eleição, o processo de
instalação do município seja acelerado.
O município remanescente não tem obrigação de construir o
prédio do novo município- E, quanto ao número de
funcionários que o novo município vai absorver, vai depender
da situação jurídica de cada funcionário e da situação
jurídica do município mãe.
Esses funcionários não têm como ser dispensados. Não

havendo a estabilidade desses funcionários, o Prefeito pode
substituir os critérios, procurando outros que sejam
melhores do que os já existentes. A nossa recomendação é
para que a despesa com funcionários não ultrapasse 30 ou 35%
do total das receitas, senão, não será possível administrar
o município.
O Sr. Coordenador - As perguntas poderão ser feitas para a

Sra. Maria Coeli, Procuradora da Casa.
Pergunta do Sr. Sebastião Caetano, de Uruana de Minas: "Os
salários de Vereadores, funcionários, Prefeitos e Vice-
Prefeitos serão estipulados pela Câmara do município
remanescente ou pela Câmara do município emancipado, no
primeiro mandato?"
Pergunta do Sr. Antônio Checker, Presidente da Comissão de
Luisburgo: 'Gostaria de saber se a nova Lei Orgânica do
município pode estipular os salários dos funcionários dos
novos municípios e do Prefeito. Corno combater a sonegação de
impostos, pois existe muita saída de mercadoria?"
Também sobre o mesmo assunto é a pergunta do Sr. Gilson
Soares Raslan, da Prefeitura de Malacacheta: "Por
dispositivo constitucional, subsídios de Prefeitos e
Vereadores são fixados de uma legislatura para a seguinte.
Quem fixará o subsidio dos Prefeitos dos novos municípios?"
A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Esse assunto, de algum
modo já foi tratado. Sabemos que existem algumas
dificuldades: de um lado, a autonomia do novo município e,
de outro, a exigência da fixação prévia. 0 comando da lei
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complementar é de que a legislação do município remanescente
deve ser aplicada ao município novo Vamos encontrar
situações em que há uma absoluta impossibilidade em se fazer
uma aplicação direta.
Comentávamos, ainda há pouco, sobre a possibilidade de a
remuneração dos Vereadores e do Prefeito ser fixada para uma
Câmara de 21 Vereadores e, no outro município, termos uma
Câmara com nove Vereadores. Haveria uma desproporção
absoluta. Temos de buscar uma conciliação. Parece-me que o
município de origem pode, efetivamente, fixar essa
remuneração, e o município novo, certamente, irá acolhê-la,
superando um pouco o problema da anterioridade. Então, será
acolhido o que for fixado, para que não haja interferência
em sua autonomia, mas não poderá ultrapassar os limites
estabelecidos pela lei que definir a remuneração no
município de origem.
Quanto à Lei Orgânica, esclareço que ela só define
parâmetros; não chega a definir números, por não ser
instrumento adequado para o estabelecimento de remuneração.
Quanto á sonegação, naturalmente, o representante da
Fazenda estaria em condições de prestar melhor assessoria
Entretanto, quando estivemos na Secretaria de Assuntos
Municipais, esse assunto era muito comum, sobretudo quando
havia riqueza produzida em um município, e a receita
recaindo sobre outro município. Na verdade, existem
mecanismos de acompanhamento, como poderá confirmar o
Deputado Militão, presente nesta reunião. Continua sendo uma
preocupação da Secretaria de Assuntos Municipais a
orientação quanto ao acompanhamento do VAF. O importante é
saber fazer tal acompanhamento, que demanda um procedimento
bastante especifico. Temos, naquela Secretaria,
especialistas nessa área.
O Sr. Coordenador - A Coordenação dos trabalhos ainda tem
algumas perguntas a serem formuladas, mas, devido ao
adiantado da hora, esses questionamentos serão encaminhados
aos conferencistas na parte da tarde e, posteriormente,
serão enviados aos participantes.
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A Associação
dos Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS e os
Deputados da região solicitam que esta Presidência participe
aos senhores que será realizado o Encontro Técnico para os
Municípios, no dia 31 de maio, às 8h30min, na sede da AMAMS,
em Montes Claros. As orientações técnicas serão ministradas
pelos Srs Petrônio Brás e Sérgio Basse. A Presidência
agradece o comparecimento dos Srs. Parlamentares; dos
ilustres expositores; do Desembargador Sebastião Rosenburg;
do Exmo. Secretário de Assuntos Municipais, Deputado José
Militão; do Sr. Vizzotto, representante do Secretário da
Fazenda; da Sra. Maria Coeli, Procuradora desta Assembléia,
e a participação da Sra. Eliana e do Sr. Didimo. Agradece
também aos demais participantes.
ATA DA 28? REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM

11 DE JUNHO DE 1998, DESTINADA A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DO SR.
JOSÉ MARIA ALKMIN
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Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Paulo Piau
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras da Deputada Elbe
Brandão e do Sr. Luciano Fonseca de Alkmin - Leitura e
assinatura da ata de instalação da Fundação José Maria
Alkmin - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Rêmolo Aloise -
Antônio Júlio - Aiiton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta

Cléuber Carneiro - Dinias Rodrigues - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique -
José Maria Barros - IÇemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - 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, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Leonidio Bouças, 2g-Secretário ad hoc,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência nomeia os Deputados Bonifácio Mourão, Jorge
Eduardo de Oliveira e Paulo Piau para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e os
demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do
Estado, representando o Governador Eduardo Azeredo; Luciano
Fonseca de Alkmin, representando a familia do nosso
homenageado; Pio Canedo, ex-Governador do Estado de Minas
Gerais; Paulo Ferraz, Secretário de Esportes; Alvaro
Azeredo, Secretário da Casa Civil; e João Ferraz, ex-
Presidente desta Casa.
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Destinação da Reunião
Destina-se esta reunião a homenagear a

Maria Alkmin, ex-Deputado, ex-Ministro e
O Sr. Presidente

memória do Dr. José
ex-Secretário.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a

execução do Hino Nacional-
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras da Deputada Elbe Brandão
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão,
autora do requerimento que suscitou a realização desta
reunião.
A Deputada Elbe Brandão - Exmo. Sr. Deputado Agostinho
Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Exmo. Dr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do
Estado de Minas Gerais, representando o Governador Eduardo
Azeredo; Exmo. Sr. Dr. Luciano Fonseca de Alkmin,
representante da família do homenageado; Exmo. Sr. Dr. Pio
Canedo, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Or. Alvaro Azeredo, Secretário de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social em exercido; Exmo. Sr. Dr. Paulo Ferraz,
Secretário de Estado de Esportes, Lazer e Turismo em
exercício; Exmo. Sr. ex-Deputado José Ferraz; Exma Sra.
Ruth Brandão, que muito nos honra com sua presença; meus
senhores, minhas senhoras, imprensa aqui presente,
funcionários da Casa, neste nosso Estado, as diretrizes
políticas sempre foram dominadas por pensamentos maiores,
onde sempre se sobressaiu a ausência do sentimento
personalista em favor do sentimento partidário e da união de
nossa gente.
Como não poderia deixar de ser, alguns políticos mineiros
se destacaram e se destacam, dentre tantos que Minas tem
emprestado ao Pais, ocupando os mais altos cargos de
Governo. Fazer justiça a tantas personalidades prestando-
lhes homenagensé o que o povo mineiro vem tentando fazer.
Hoje, se aqui conosco estivesse, Dr. José Maria Alkmin
estaria completando 95 anos. O objetivo desta solenidade é
homenagear a sua memória, pois foi ele um desses homens
raros e especiais a quem a história faz justiça. Queremos
assinalar o começo das atividades da Fundação que tem o seu
nome, pois o legado que ele deixou caminhará pela eternidade
realizando seus sonhos, levando ao povo o exemplo de sua
sabedoria humana e política.
Certamente, a maioria das senhoras e dos senhores aqui

presentes deve estar se perguntando qual nosso interesse ao
propor esta homenagem. Afinal, quais laços nos levaram a
buscar conhecer a vida política do Dr. Alkmin ao ponto de
prestar-lhe esta homenagem?
Somos ambos mineiros, 'daqueles que fazem de sua origem

motivo de orgulho e profissão de fé. Viemos da mesma região
das Alterosas: eu, de Montes Claros; ele, de Bocaiúva, terra
de minha mãe, onde viveram meus avós e bisavôs, terra que,
com muita honra, represento nesta Assembléia.
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Durante toda a minha infância e ao longo dos anos, fomos a

Bocaiúva visitar a família. Lembro-me sempre do carinho com
que meu avô Lino José de Figueiredo e meu padrinho e tio,
Hildebrando Figueiredo, primo e amigo pessoal do Dr. Alkmin,
referiam-se à minha bisavô, para contar que ela era cabo
eleitoral fervorosa do nosso homenageado, que a procurava
sempre para ouvir suas opiniões, que, ao que contam, eram
serenas e lúcidas.
Para Tio Hildebrando, tal fato é de um significado sem par,

porque não eram tantas as pessoas a quem o Dr. Alkmin ouvia,
e entre elas estava justamente una mulher. Quer isso dizer
que, já naquela época, dava ele a devida importância ã
participação da mulher no processo político-
Dr. Alkmin buscava incansavelmente novas formas de servir a
sua gente; foi no magistério que revelou uma das mais
brilhantes facetas de sua personalidade. Militando em favor
da educação, foi reitor do Ginásio Mineiro de Belo
Horizonte, incentivou a criação do Instituto Pestalozzi -
pioneira iniciativa para o ensino de excepcionais - e
participou da fundação da Faculdade de Filosofia de Minas
Gerais, onde ocupou as cadeiras de História das Doutrinas
Econômicas e de Economia.
A trajetória do Dr. José Maria Alkmin é bem conhecida pelos

mineiros. Com brilho e competência ele foi, ao longo de seus
73 anos, líder estudantil, servidor público, jornalista,
administrador, advogado, professor, filantropo, Deputado,
Secretário de Estado, Ministro e Vice-Presidente da
República. A enumeração fala por si e dispensa comentários.
A personalidade merece, entretanto, capitulo á parte.
A primeira característica que todos citam é a inteligência
excepcional e pronta, que resultava no raciocínio rápido e
astuto. Essa qualidade, presente também em outros nomes da
velha guarda que projetaram Minas Gerais, moldou sua ação
política. Ficou, na história, aquela imagem do político
mineiro, amável e ameno, defendendo a causa pública com
idoneidade e eficiência, temperadas com imbatível
habilidade, senso critico e honestidade.
O equilíbrio emocional, a imperturbável serenidade de
espírito, o seu humor inigualável, tudo indica que os
conseguia apegando-se às coisas simples de sua terra, no
convívio da boa gente do Norte de Minas. Quanto mais crescia
sua presença no cenário nacional, mais se vinculava ele à
terra natal. D programa predileto, até o fim, era passar o
tempo livre na Fazenda do Sitio, em Bocaiúva, dedicando-se á
pesca e à caça. Não dispensando a boa comidinha mineira,
afeito que era a um legitimo frango caipira ao molho pardo,
a sua cozinheira no Rio de Janeiro e em Brasilia, foi levada
de Bocaiúva, para preparar-lhe os quitutes preferidos.
O dom conciliador do Or. Alkmin, capaz de desestimular
excessos, de promover a articulação política, de compor
interesses divergentes, fez escola em Minas e, em pelo menos
duas ocasiões, foi imprescindível ao Pais e evitou graves
crises institucionais. Uma, quando participou das
negociações que afastaram a sombra do golpe em 1953, e
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garantiram a posse de Juscelino na Presidência da República.
Outra, quando, integrando o partido oficial, exerceu a Vice-
Presidência do Pais e, conjuntamente com Castelo Branco,
realizou a administração mais democrática de todo o período
de exceção.
Como administrador, era dotado de capacidade de síntese e

objetividade fora do comum. Mais uma vez a história conta a
sua atuação: isso se fez presente quando reformulou o
sistema penitenciário e implantou ampla reforma fiscal em
todo o Estado; quando assegurou à política
desenvolvimentista e ao processo de construção de Brasilia a
base da estabilidade econômica; quando, unindo a qualidade
de filantropo à de gestor e economista, transformou a Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte numa das maiores
instituições do gênero, na América Latina.
Conhecendo hoje a sua extensa biografia, poderia eu
alongar-me indefinidamente em elogios ao Or. José Maria de
Alkmin, pois além do carinho familiar, a identidade se faz
também nos campos da economia, matéria da qual sou
professora licenciada; no direito, área na qual sou
acadêmica; na política, pois estou ocupando a cargo de
Deputada, mas, sobretudo, nas raizes, nos quais busco a
energia para seguir adiante.
Gostaria, entretanto, que nossa homenagem a este grande
brasileiro não se restringisse à presente solenidade. Foi
assim pensando que a fizemos coincidir com a instituição da
Fundação que leva o seu nome. Um desejo antigo de seus
conterrãneos, de seus amigos, de seus contemporâneos na
atividade política. O objetivo da entidade é criar, manter e
administrar o Memorial José Maria Alkmin e o Museu Histórico
de Bocaiúva, além de promover cursos e eventos culturais.
Para realizar tudo isso, para plantar esse marco na

história de Bocaiúva, de Minas e do Brasil, resgatando o seu
passado para o conhecimento de gerações futuras, foi-nos
proporcionado o indispensável apoio da Família Alkmin, do
Governador Eduardo Azeredo, de nosso Presidente, Deputado
Agostinho Patrús, do colega Deputado Romeu Queiroz e dos
demais companheiros desta Assembléia. Agradecimento especial
ao querido conterrâneo Or. Genival Tourinho, sem o qual a
iniciativa não iria adiante. O sonho que hoje toma forma e
de cuja realização tenho a honra de participar é
empreendimento conjunto de todos aqueles cujos nomes constam
na documentação original da Fundação.
Devo expressar, também, nosso reconhecimento aos

funcionários desta Casa e do nosso gabinete parlamentar que
nos auxiliaram e a todos os presentes. Agradeço, enfim, por
estarmos juntos e pela certeza, que temos, de que serão
parceiros nesse empreendimento e nos ajudarão na tarefa de
dar â Fundação um caráter vivo e atuante.
Estamos comemorando o aniversário do Dr. José Maria Alkmin.
Assim sendo, proponho um brinde. E um brinde simbólico,
evidentemente, a propósito dos 95 anos de vida que o Dr.
Alkmin completaria e, a meu ver, deveria ser feito com o
refinado champanhe e a brasileirissima cachaça. Porque a
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mistura dessas bebidas nos fará lembrar o que de melhor pude
aprender da personalidade de nosso homenageado: aliava ele a
nobreza do vinho francês á sutileza e à autenticidade da
nossa cachaça. Em outras palavras, ninguém como ele sabia
valorizar nosso povo e nossas coisas, pois era na alma um
matreiro sertanejo de Bocaiúva.
Se aqui estivesse, ele iria brindar-nos, com toda certeza,

junto ao champanhe e á cachaça, com algumas daquelas tiradas
inesquecíveis em que era inigualável: histórias que hoje
enriquecem o folclore político nacional.
Guimarães Rosa, nosso genial escritor, vizinho na cidade de
Cordisburgo, declarou, em certo trecho de sua obra, que "Os
homens bons não morrem, ficam encantados'. Pois essa imagem
poética se aplica com perfeição à figura do Dr. José Maria
Alkmin. Ele não morreu, está encantado. Encantado viverá na
Fundação a que emprestou o nome e o ideal. Obrigada.

Palavras do Sr. Luciano Fonseca de Alkmin
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a
palavra ao Sr. Luciano Fonseca de Alkmin, filho do
homenageado.
O Sr. Luciano Fonseca de AlKmin - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, autoridades aqui presentes, meus senhores e
minhas senhoras, desejo que minhas palavras sejam a
expressão de comovido agradecimento pela honrosa lembrança
de trazer a este recinto a presença do parlamentar José
Maria Alkmin.
Esta homenagem é fruto de brilhante pesquisa da história
política deste Pais conduzida pela ilustre Deputada Elbe
Brandão, com decidido apoio do Presidente desta Casa,
Deputado Agostinho Patrús, e de seus nobres pares.
Democrata convicto, Alkmin foi um colaborador permanente do
social, na sua multiplicidade de caminhos. Esses caminhos
foram por ele trilhados e o levaram a um fim maior, que é
eterno; a prática do evangelho da misericórdia.
Confesso que este agradecimento está impregnado de intima e
real emoção, pois vejo neste ato uma manifestação de
saudade, amizade, compreensão e apreço, que devo registrar
entre as melhores homenagens que a memória de meu pai tem
recebido.
Esta Casa, pela excepcional circunstância de sua missão, de
tão vastas dimensões, tem, também, aquela de nortear o homem
contemporâneo agredido e perturbado no seu alicerce social e
político.
Vê-se que a humanidade ainda dispõe de notórias reservas de
idealismo, que lhe concedem capacidade para transpor todas
as crises da história e manter o seu equilíbrio intelectual
e moral.
A unidade do espirito humano é igualmente fruto da ação
eficiente do legislador. Nunca será demais encarecer esta
necessidade de aprimoramento, como requisito essencial para
a obtenção do melhor no ato de legislar.
Neste particular, é de justiça realçar que a diligência e a
dedicação desta Casa lhe concedem posto de relevo e de
prestigio nesse campo fundamental da ciência das leis.
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E justo que seja o mais alto e o mais nobre o galardão do
seu destino, formando e transformando valores elementares em
forças atuantes, para o progresso da sociedade.
Tem sido esta, Sr. Presidente, Srs Deputados, a tônica do

vosso trabalho.
Finalizando, quero reiterar, em meu nome e no de minha

família, a manifestação de nossa sincera e perene gratidão.
Muito obrigado.
Leitura e Assinatura da Ata de Instalação da Fundação José

Maria Alkmin
O Sr. Presidente - A Presidência convida a todos os
presentes para assistirem à assinatura da ata de instalação
da Fundação José Maria Alkmin, que tem como finalidades
criar, manter e administrar o memorial José Maria Alkmin, o
Museu Histórico de Bocaiúva e os cursos que visam á expansão
da cultura, das artes e da educação; patrocinar e divulgar
os eventos culturais, com vistas à preservação da memória e
da cultura popular; e estimular e apoiar as pesquisas e os
projetos de cunho cientifico e cultural.
A Presidência convida o Prof. Raimundo Nonato Fernandes,
Secretário da Fundação José Maria Alkmin, para proceder à
leitura da ata de instalação dessa Fundação.
OSr. Raimundo Nonato Fernandes - (- Lê:)
"As dezenove horas do dia treze de maio de mil novecentos e

noventa e seis, no Salão Nobre da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Palácio da Inconfidência, nesta
Capital de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniram-
se as Sras. Dona Ruth Brandão de Azeredo, Deputada Elbe
Figueiredo Brandão e os Srs. Dr. Pio Soares Canêdo, Ministro
Olavo Drumond, Dr. Paulo Pinheiro Borges Diniz, Deputado
Romeu Queiroz, Secretário de Estado e Deputado Israel
Pinheiro Filho, Prof. Raul Machado Horta, Dr. Hindemburgo
Pereira Diniz, Prof. Raimundo Nonato Fernandes, Dr. Celso
Mello de Azevedo, Conselheiro João Bosco Murta Lages, Dr.
Leonardo Fonseca Alkniin, Dr. José Maria Alknin Filho, Dr.
Luciano Fonseca de Alkmin, Dr Murilo Badarô e o Dr. Genival
Tourinho, para instituir a Fundação José Maria Alkmin, em
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com
prazo de duração indeterminado, sede e fórum no Município de
Belo Horizonte, para cumprir entre outras finalidades as de
criar, manter e administrar o Memorial José Maria Alkmin, o
Museu Histórico de Bocaiúva, cursos que visam a expansão da
cultura, das artes e da educação; patrocinar e divulgar
eventos culturais com vistas à preservação da memória e
cultura popular e estimular e apoiar pesquisas e projetos de
cunho científico e cultural-
Através da indicação unânime de todos os presentes, assumiu
a Presidência da sessão o Deputado Israel Pinheiro Filho. Ao
iniciar sua palestra, convidou-me para secretariar esta
Assembléia, saudou a todos, em especial à Deputada Elbe
Figueiredo Brandão, a quem elogiou a inteligência, a
tenacidade e, principalmente, o obstinado desejo de resgatar
a memória do Or. Alkmin, o estadista de ideais fortes que
construiu com atos sua história e a do Brasil. Na
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oportunidade, o Presidente colocou em discussão a
instituição da Fundação, que aprovada por aclamação recebeu
o nome de Fundação José Maria Alkmin. Em seguida, foi para
análise o estatuto, e sobre ele o Presidente sugeriu uma
detida leitura e estudo, para aprovação em outra reunião a
ser marcada em outro horário, dia e local. Neste instante,
pede a palavra a Deputada Elbe Figueiredo Brandão, que
agradece a presença de todos e anuncia a determinação do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo
Brandão de Azeredo, em encaminhar mensagem à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais constando a doação de
um prédio construido nos idos de 1920. Este local foi sede
do Fórum da Comarca de Bocaiúva, e por ele o nosso patrono
transitou durante décadas, quando visitava sua terra natal.
Hoje, será transformado no Memorial José Maria Alkmin e no
Museu Histórico de Bocaiúva e, após a tramitação legal pela
Assembléia Legislativa e posterior sanção do Governador,
constituirá o bem imóvel instituidor desta Fundação . Ao
tomar conhecimento deste fato, o Presidente encerrou a
sessão e convocou todos os presentes para comparecerem a uma
reunião, que acontecerá às 20h30min no dia 11 de junho deste
ano, no Plenário Presidente Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Palácio da Inconfidência, durante a sessão especial em
homenagem ao nosso patrono, pela passagem do seu 96Q
aniversário de vida, se entre nós ele estivesse Ainda,
marcou para este dia a eleição do Presidente do conselho
Curador da Fundação, que se responsabilizará de providenciar
a documentação e os procedimentos necessários para dotar de
personalidade jurídica a entidade, bem como indicar todos os
nomes que ocuparão os cargos dos conselhos previstos no
estatuto, que será aprovado nesta reunião. Nada mais havendo
a discutir e dando por encerrada a reunião, lavro a presente
ata, que, lida e achada conforme, vai por mim assinada e
pelos presentes. Belo Horizonte, aos 13 dias do mês de maio
de 199611.
Se aprovada a ata, convido para assiná-la a Sra. Ruth
Brandão de Azevedo; a Deputada Elbe Brandão; o Dr. Paulo
Pinheiro Borges Diniz; o Dr. Genival Tourinho; o Deputado
Romeu Queiroz; o Dr. Leonardo Fonseca AlIcmin; o Dr. José
Maria Alkmin Filho; o Dr. Luciano Fonseca Alkmin; e O Or.
Murilo Badaró.
- Procede-se à assinatura da ata.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
entregar ao ilustre Dr. Luciano Fonseca de Alkmin uma placa
alusiva à comemoração, como homenagem desta Assembléia á
memória do Dr. José Maria Alkmin, com os seguintes dizeres:
"A família do Dr. José Maria Alkmin a homenagem da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao ensejo do 95Q
aniversário de nascimento do ilustre homem público que, com
sabedoria, competência e desprendimento, honrou e serviu a
Minas e ao Brasil construindo a história e eternizando na
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memória da Nação brasileira. Belo Horizonte, 11 de junho de
1996.
- Procede-se á entrega da placa.

Palavras do Sr. Presidente
Ao encerrar esta sessão, esta Presidência deseja também se

associar às homenagens.
Conta-se, nos meios políticos, que José Maria Alkmin não
era homem de se deixar vencer por situações embaraçosas.
Arguto, bem-informado, dono de rara presença de espirito,
ele sempre encontrava uma maneira de amenizar um clima tenso
ou de tirar do bolso respostas inspiradas, capazes de
neutralizar as perguntas mais desconcertantes. E o fazia
naturalmente, fosse o interlocutor uma autoridade, um
correligionário ou um de seus fiéis eleitores.
Tinha aquele jeito mineiro - trazido de Bocaiúva, como
poderia ser de tantas outras regiões do Estado - de amainar
conflitos, fazendo prevalecer o bom senso e o entendimento
sobre as decisões intempestivas e precipitadas. Aquele jeito
mineiro de fazer amigos e de fazer política.
Essa característica sua - presente também na personalidade
de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e outros grandes
homens públicos de Minas - acabou se transformando em marca
política do Estado no cenário nacional. Urna história repleta
de contradições e divergências, próprias de um pais em
formação, Minas sempre se destacou como ponto de equilíbrio
e de referência.
Mas Alkmin não tinha apenas o dom de promover a
conciliação. Ele personificava o político mineiro por
excelência, aquele que alia a sensatez e a sagacidade ao
discernimento, à coragem e à dedicação à causa pública.
Aquele que assume de corpo e alma a missão de representar
sua gente, lutando pelos princípios da democracia, do
desenvolvimento e do bem-estar social.
Foi com esse espirito que ele consagrou grande parte de sua

vida aos mandatos parlamentares e a Importantes funções nas
esferas estadual e federal. Destacou-se, no âmbito do
Estado, como Juiz do Tribunal de Contas, Secretário do
Interior e Justiça. Secretário das Finanças e Secretário da
Educação, cargos que ocupou alternadamente com a direção de
órgãos públicos e a atuação na Câmara dos Deputados.
Entre suas contribuições ao desenvolvimento de Minas, podem
ser citadas a reestruturação do sistema penitenciário, na
qual se incluiu a construção da Penitenciária Agrícola de
Neves; programas de fortalecimento do ensino básico; e ampla
reforma tributária, visando custear investimentos
estruturais, notadamente nas áreas de energia e transportes.
Tais investimentos, definidos quando ocupava a Secretaria
das Finanças, no inicio da década de 50, eram inteiramente
sintonizados com as diretrizes do então Governador do
Estado, seu amigo e companheiro de projetos políticos
Juscelino Kubitschek de Oliveira.
A afinidade entre eles, aliás, remontava à época dos
estudos, quando também trabalharam juntos nos Correios e
Telégrafos da Capital, forma de custear a universidade -
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AlRmin como aluno de Direito e Juscelino preparando-se para
o exercício de Medicina.
A lealdade ao amigo e a defesa das instituições
democráticas fizeram-se presentes por longas décadas,
especialmente nos episódios que se sucederam à eleição de
Kubitschek para a Presidência da República, em outubro de
1955. Alkmin foi um dos articuladores que garantiram o
resultado das urnas, afastando o golpe que se engendrava
para impedir a posse do Presidente.
José Maria Alkmin teve também atuação destacada como

Deputado Federal, por várias legislaturas, e como Ministro
da Fazenda, no Governo de JK. Criou, então, instrumentos de
desenvolvimento regional, como os incentivos fiscais, e
implantou programas de estimulo à produção cafeeira, com
vistas à recuperação da liderança brasileira no mercado
internacional.
Teve ainda um papel dificil na Vice-Presidência da

República, durante o primeiro governo do regime militar, de
abril de 1964 a março de 1967, juntamente com o Gen Castelo
Branco. Eleito pelo Congresso, coube-lhe a missão de mediar
conflitos e tensões e tentar preservar os valores da
democracia num regime de exceção.
Homens da estirpe de José Maria Alkmin são imprescindíveis
para a formação de uma sociedade que se pretenda justa,
democrática e progressista. Num tempo em que nosso Pais
assiste ao despontar de novas e promissoras Lideranças, nada
mais oportuno que cultuar a memória e as qualidades do
grande homem público das Gerais e ressaltar o exemplo de
vida que ele deixou para as futuras gerações.
Por isso mesmo, cumprimentamos a Deputada Elbe Brandão e

aos Deputados que, por unanimidade, aprovaram esta reunião.
E o exemplo que reverenciamos hoje, quando completaria 95

anos se entre nós permanecesse. Assim fosse, certamente
continuaria nos surpreendendo com a arte de enfrentar
obstáculos como se estivesse exercitando o lado lúdico dos
desafios. Continuaria nos surpreendendo, enfim, com seu
jeito muito próprio de expressar a mineiridade.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Com essas palavras, agradecemos a
presença de todos e, na pessoa do Dr. Luciano Fonseca de
Alkmin, cumprimentamos toda a família Alkmin. Cumprido o
objetivo da convocação, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
12, às 9 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 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia onze de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo
Penna, Leonidio Bouças e Anivaldo Coelho, membros da
supracitada Comissão- Havendo número regimental, o



696

Presidente, Deputado GeraldoSantanna, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Após, solicita ao Deputado Simão
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Nos termos do art. 122, IV, do Regimento Interno,
a Presidência acusa o recebimento, para apreciação desta
Comissão, dos Projetos de Lei ns 832, 833 e 836 a 845/96.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
A Presidência submete a votação requerimento do Deputado
Simão Pedro Toledo, em que solicita o adiamento da discussão
do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 788/96. O requerimento
é aprovado. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres mediante os quais o relator., Deputado Arnaldo
Penna, conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 809/96 com a Emenda
nQ 1 e pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade do Projeto de Lei nQ 820/96. Registra-se a
presença do Deputado Antônio Genaro. Passa-se á fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucional idade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 686 e 756/96; 803, 804
e 810/96 com emendas que receberam o nQ 1; 821 e 822/96
(relator: Deputado Leonidio Bouças) e 805/96 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho). A Presidência determina o envio
do Projeto de Lei nQ 820/96 ao Plenário, para a inclusão do
parecer em ordem do dia, em atendimento ao disposto no art.
189 do Regimento Interno. 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, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho - Simão

Pedro Toledo - Arnaldo Penna.
ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLITICA RURAL
As dez horas e quinze minutos do dia treze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão e José Maria
Barros, membros da referida Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Jorge
Machado, Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais;
Júlio César Delgado, Secretário Adjunto do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente; Marcos
Abreu e Silva e Valdicele Fátima Pereira, Assessores da
FAEMG; Manoel Rodrigues da Silva Pontes, Presidente da
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Associação de Pequenos e Microrruralistas de Minas Gerais, e
Morei Queiroz da Costa Ribeiro, Gerente de Divisão de
Controle de Atividades Agropecuárias e Florestais da FEAM,
que irão discorrer sobre a fiscalização em propriedades
rurais no Estado de Minas Gerais, objetivando a preservação
do nível de emprego no campo. O Presidente convida as
referidas autoridades para tomarem assento á mesa e
registra, também, a presença do Sr. José Lopes Duarte-
Passando-se á 22 Parte da reunião, o Deputado Paulo Piau
passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão e apresenta
requerimento solicitando seja realizado pela Comtssão,
seminário legislativo com o tema A Questão Rural como Causa
dos Problemas Sociais Brasileiros. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Paulo Piau tece considerações iniciais sobre a
fiscalização em propriedades rurais, as condições de
trabalho e os incentivos para manter o nível de emprego no
campo. Em seguida, cada um por sua vez, os convidados expõem
sobre o tema em questão e respondem às perguntas formuladas
pelos Deputados. Encerrados os debates, o Presidente informa
que os assuntos ventilados na reunião se encontram
registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência 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.
Saladas Comissões, 18 de junho de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Dlinto Godinho - Geraldo

Nascimento.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 786/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em análise visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso, com sede
no Município de Barroso.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n
1, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de
Barroso presta relevantes serviços por meio de atividades
sociais, esportivas, recreativas e de lazer, objetivando
incrementar e estimular o espirito de solidariedade entre
todos os associados.
Pelo trabalho meritório que desenvolve, acreditamos ser a

entidade merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 786/96 no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 801/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Niterói, com sede no
Município de Betim.
Após ter sido publicado, foi o projeto encaminhado para
exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria.

Fundamentação
Funcionando desde 1988, a Associação mencionada presta

valiosos serviços á comunidade do Bairro Niterói, em Betim,
promovendo ações que visam a melhorar as condições de vida
de seus moradores.
Somos, portanto, favoráveis á concessão do titulo
declaratórlo de utilidade pública proposto.

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

Lei ng 801/96 na forma apresentada.
Saia das Comissões, 18 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 787/96
Dispõe sobre a quitação do crédito tributário no caso que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - 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, excluídos os juros de mora, seja igual
ou inferior a R$1-000,00 (mil reais), considerado cada
Processo Tributário Administrativo - PTA - individualmente.

lg - 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 flQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

- Para os efeitos desta lei, o crédito tributário será
considerado monetariamente atualizado, observado o disposto
na legislação especifica

- No caso de débito discutido em juízo, o cancelamento
do crédito tributário será condicionado à desistência da
ação.

- Aplica-se o estabelecido nesta lei ao saldo
remanescente de parcelamento em curso
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- O disposto nesta lei não se aplica a crédito
tributário que seja objeto de ação criminal em andamento ou
esteja relacionado com infrações referentes a emissão de
documento fiscal que consigne valores diferentes nas
respectivas vias ou que não corresponda à efetiva prestação
ou operação e de documento paralelo, falso ou inidõneo,
assim declarado por ato da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 2Q - O Poder Executivo disciplinará a forma de

execução desta lei no prazo de até 30 (trinta) dias contados
de sua publicação-
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1996.
Marcos Helênio
Justificação: O substitutivo acima apresentando objetiva,
no âmbito da política fiscal, beneficiar aqueles segmentos
empresariais que vêm sendo mais prejudicados com a atual
recessão. Buscamos, outrossim, um tratamento equânime, sem
beneficiar situações individualizadas, ao contrário do
projeto original. Embora seja até possível a realização de
uma transação entre o Governo Estadual e a Cia. Paraibuna de
Metais, no sentido estabelecido pela lei tributária em
vigor, consideramos que a proposta em debate padece de pelo
menos dois males, quais sejam o de personalizar um caso que
abrange um universo bem mais amplo, assim como o efeito
perverso que terá sobre a política fiscal adotada pelo atual
Governo, que se tem pautado por intenso rigor. Assim, cremos
que, em termos de postura fiscal-tributária, como também de
impacto sobre a economia estadual, a proposição apresentada
está melhor respaldada que sua antecessora. Afinal, é
elevad,,issimo o número de microempresas, e também de pequenas
e médias empresas, que têm fechado suas portas, ou que se
encontram em meio a processo de falência ou concordata.
Acreditamos que, em vez de promovermos uma política
destinada a beneficiar somente as grandes empresas e as
megaempresas, devemos nos voltar para as de menor porte.
Note-se, por exemplo, que se justifica, para transacionar
com a empresa Paraibuna, a relevância económica de sua
atividade e o custo social que haveria com sua quebra,
especialmente com a demissão de cerca de 700 empregados.
Ora, beneficiando as pequenas empresas, poderemos não apenas
gerar mais eficiência econômica, como preservar um número
bem maior de empregos, a um custo inferior para o poder
público. Entendemos, pois, que o substitutivo se encontra em
maior harmonia com as políticas fiscal e tributária
assumidas pelo Executivo, razão pela qual contamos com sua
acolhida pelos nobres colegas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 161a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei flQ5 859 e 860/96 - Requerimentos nQs 1.498 a 1.506/96 -
Requerimentos dos Deputados Durval Angelo, José Maria
Barros, João Leite (3) e Paulo Piau - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Rãul Lima Neto - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei ngs
12.985 e 13.006 - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei ng
715/96, para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimento do Deputado João Leite; deferimento -
Requerimento do Deputado Durval Angelo; questão de ordem;
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número
regimental para votação; aprovação; verificação de votação;
inexistência de "quorum' para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de "quorum'; existência de número
regimental para votação; renovação da votação do
requerimento do Deputado Durval Angelo; aprovação -
Requerimentos dos Deputados João Leite (2) e José Maria
Barros; aprovação - Requerimento flQ 1.033/96; aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1 - 2g Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
787/96; discurso do Deputado Gilmar Machado; apresentação do
Substitutivo ng 1; encerramento da discussão; encaminhamento
à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei nQ 817/96; discurso do Deputado
Gilmar Machado; questão de ordem; chamada para recomposição
de 'quorum"; inexistência de número regimental para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - 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 - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - ivair



Nogueira - Iva José - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Rumaira -
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
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trõpia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 141h15min.

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 (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
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 859/96

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviárias de Ponte Nova, com sede no
Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ponte Nova,
com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 1996.
Ronaldo Vasconcelos
Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Ponte Nova está em funcionamento há mais de
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas que
não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Esse
Sindicato vem prestando relevantes serviços à comunidade;
por isso, pleiteamos que seja declarada a sua utilidade
pública-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 860196
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro Alto, com sede
no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro
Alto, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996. -
Djalma Diniz
Justificação: Em um pais onde milhões de pessoas passam

fome, milhares de crianças não têm acesso ao ensino básico,
à assistência médico-odontológica ou mesmo a um cobertor
para se cobrirem em razão do frio, toda ação em favor do
cidadão brasileiro é bem-vinda. Melhor ainda se a
assistência for completa, feita por meio da cooperação e da
solidariedade das pessoas dotadas de boa-vontade, como faz a
Associação Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores
do Morro Alto, que, este ano, completou 11 anos de fundação,
alicerçados no amor ao próximo e na caridade.
A entidade, fundada em 1985, promove e coordena ações
filantrópicas que visam a minimizar o sofrimento das pessoas
carentes de recursos. Para tanto, conta com a participação
da sociedade por meio dos seus vários segmentos. No
desempenho desse honroso mister, ela distribui alimentos,
agasalhos, medicamentos, material escolar, vale-transporte,
bolsas de estudo e tantos outros benefícios que demonstram o
seu trabalho proficuo em favor dos necessitados.
Bem organizada, mantendo uma diretoria atuante e dedicada,
a instituição é subdividida em órgãos que permitem um
trabalho mais abrangente de assistência social.
Por meio deste projeto, desejamos prestar o nosso apoio ao

valioso trabalho empreendido pela referida Associação.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 1.498/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Estrela do Lago, localizada no Município de Guapã,
Dor seus 13 anos de existência. (- A comissão de Educação,)
Ng 1.499/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à dotação do novo Município de Pai
Pedro de sistema de abastecimento de água.
Ng 1.500/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à dotação do novo Município de
Serranópolis de sistema de abastecimento de água.
NQ 1.501/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da



COPASA-MG com vistas à dotação do novo Município de Santo
Antônio do Retiro de sistema de abastecimento de água.
NQ 1.502/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas à dotação do novo Município de
Gameleira de sistema de abastecimento de água. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.503/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um destacamento
policial no Município de Santo Antônio do Retiro. '(- A
Comissão de Defesa Social
Np 1.504/96, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Casa Civil e Comunicação
Social com vistas a que envie informações sobre as despesas
dessa Secretaria e de todos os órgãos e entidades das
administrações direta e indireta com comunicação social.
Ng 1.505/96, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
sejam encaminhados a esta Casa os protocolos a que se
referem o 9Q do art BQ e o art. 16 do Projeto de Lei n
814/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
NQ 1.506/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que seja concedido o Titulo de Cidadania Honorária ao Sr.
François Moyer, Presidente da Belgo-Mineira. (- A Comissão
de Administração Pública.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Durval Angelo, José Maria Barros, João Leite (3) e
Paulo Piau.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, membros da imprensa, visitantes,
quando temos em uma cidade um bom Prefeito, que tem respeito
com a população, eficiente na sua maneira de administrar,
com condições de agradar seus eleitores, torcemos até o
último minuto para que esse Prefeito possa concluir sua
administração, e para que tenha a oportunidade de disputar
nova eleição através do processo de reeleição. Mas, por
outro lado, Sr. Presidente, quando temos um Prefeito que não
tem sensibilidade, que não tem respeito, que não tem
capacidade administrativa, e esse Prefeito consegue cumprir
à risca seu mandato, como bem observamos por esta Minas
Gerais afora, - e V. Exa. , inclusive, é testemunha do
desastre que acontece em sua cidade, Pirapora, como também o
sou da minha cidade, Montes Claros - só podemos esperar
pacientemente que esse Prefeito possa desocupar o seu lugar
e dar oportunidade à própria cidade de crescer e de se
desenvolver.
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Nesse processo político eleitoral, do qual estamos às
vésperas, existe uma expectativa muito grande na maioria das
grandes cidades mineiras. De uma forma particular, queremos
citar Montes Claros, a nossa cidade. Há 15 dias, fomos
testemunha de uma ação, de uma coordenação bem sincronizada
do nosso Vice-Governador, Dr. Walfrido dos Mares Guia, que é
uma pessoa ligada radicalmente à cidade de Montes Claros,
onde tem seus negócios, sua indústria, onde tem um nome e
amigos. Através desse acordo, Montes Claros, hoje, apresenta
dois candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito, pessoas que
estiveram desde o primeiro momento ligadas à campanha do
Governador Eduardo Azeredo. Refiro-me ao nosso colega,
Deputado Estadual Jairo Ataíde, e ao Dr. Harlem Santiago,
que fazem ampla coligação do PFL, PPB, PSDB e o nosso
partido, o Partido Liberal. Por meio dessa coligação, tenho
a certeza absoluta, Sr. Presidente, de que Montes Claros só
tem a ganhar. São dois homens experientes, ligados por
amizade e, também, por seu partido ao partido do nosso
Governador Eduardo Azeredo, administrativamente ligado ao
Governo do Estado. Em Jairo Ataide e Harlem Santiago,
depositamos toda esperança de que Montes Claros venha a
reencontrar o caminho do desenvolvimento e do progresso.
Aliás, essa posição não é só deste Deputado, é a posição do
povo de Montes Claros, que quer uma mudança imediata em
favor daquela cidade, que é a maior do Norte de Minas. Neste
momento, hipotecamos ao Deputado Jairo Ataide a nossa total
e irrestrita solidariedade para com a sua administração.
Queremos participar dessa administração como Deputado
Estadual e trazer novamente ao povo de Montes Claros a
vontade de sorrir e a vontade de provocar essa mudança,
porque ela é um imperativo atual do povo montes-clarense.
Da mesma forma, Sr. Presidente, queremos também nos

solidarizar e hipotecar o nosso apoio ao Deputado Estadual
Ronaldo Vasconcel los que, ontem, oficializou sua candidatura
à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Liberal . Ronaldo
Vasconcellos tem a experiência de muitos anos, tem o
conhecimento dessa grande metrópole que é Belo Horizonte e
sabe encontrar as soluções para os problemas desta grande
Capital mineira. A você, Ronaldo, não só por ser companheiro
de partido, mas por ser um Deputado integro, competente, um
Deputado capaz e um Deputado que conhece os problemas de
Belo Horizonte, trazemos a nossa total e irrestrita
solidariedade, em nosso nome e em nome dos companheiros do
Partido Liberal. Mesmo não possuindo domicilio eleitoral
nesta cidade, queremos contribuir, nem que seja um
pouquinho, para engrandecer o seu nome, para levá-lo à
frente e mostrar a Belo Horizonte que Ronaldo Vasconcel los,
representando o Partido Liberal, tem todas as condições de
se lançar candidato e disputar esse pleito, que é do povo de
Belo Horizonte.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t (Em aparte) - Eu queria

agradecer a V. Exa. a manifestação pública de apoio à nossa
candidatura e devolver os elogios a V. Exa. , que vem da
cidade de Montes Claros, e faz um trabalho exemplar,
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competente e digno desta Casa, da Bancada do nosso Partido
Liberal e, presidindo a Comissão de Saúde da nossa
Assembléia Legislativa, ao lado de outras atividades
parlamentares que vem desenvolvendo na Assembléia
Legislativa, é V. Exa. quem engrandece esta Casa,
representando Montes Claros e aquela região. Continuo,
humildemente, na disposição de chegar à Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, no que V. Exa. está me dando apoio. Muito
obrigado a V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta' - Sempre digo, Srs. Deputados,
que para uma pessoa se propor a ser candidata à Prefeitura
de uma grande cidade como Belo Horizonte e Montes Claros
muito mais importante do que ter o apoio maciço de
autoridades, muito mais importante do que ter dinheiro, do
que ter condições financeiras para custear uma campanha, é
ter o conhecimento do povo da cidade, é conhecer os
problemas que incomodam, afligem e causam preocupações a
esse mesmo povo. E em Montes Claros e Belo Horizonte V. Exa.
tem todas as credenciais para se lançar candidato e
representar, e bem, nossa Capital mineira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho em mãos um oficio

que foi endereçado ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, Dr. Gustavo Krause, e
que foi encaminhado pelo Deputado Fernando Diniz, no dia
4/6/96. Gostaria de pedir licença aos nossos companheiros e
companheiras para fazer a leitura desse oficio, que retrata
de uma forma bastante clara a situação do Projeto Jaiba, na
região norte-mineira: ( Lê:)

"Sr. Ministro:
Tenho a satisfação de me dirigir a V. Exa. para expor a

situação em que se encontra o Projeto Jaiba, empreendimento
em fase final de implantação e que objetiva, quando
totalmente concluido, criar um novo pólo de desenvolvimento
em uma das regiões mais deprimidas do Pais.
Como é de pleno conhecimento de V. Exa. , este

empreendimento a cargo da CODEVASF, bem como do Governo do
Estado de Minas Gerais e contando com apoio financeiro do
Banco Mundial, deveria estar concluído até outubro do
corrente ano, caso tivesse sido mantido em ritmo normal o
desembolso financeiro necessário ao andamento das suas obras
de infra-estrutura hidráulica.
No entanto, desde o final do exercício de 1995,

praticamente não vem ocorrendo a transferência de recursos
financeiros da União para a CODEVASF, o que tem provocado a
total paralisação das obras, o não-pagamento a inúmeras
empresas fornecedoras de equipamentos e prestadoras de
serviços, levando, inclusive, algumas a situações
desesperadoras, que chegam à beira da falência.
Julgo, Sr. Ministro, desnecessário continuar a discorrer

sobre a gravidade do problema. Para se ter uma idéia da sua
grandeza gostaria apenas de citar a V. Exa. que o Governo
brasileiro usou no exercício passado recursos do BIRD no
montante de. US$17.010.194,15 enquanto pagou entre
amortização e juros US$10.336.826,71.
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As dividas acumuladas do projeto até a presente data somam
cerca de R$15.000.000,00, praticamente resultante de saldos
a pagar do orçamento de 1995. Estima-se que com o aporte de
mais R$20.000.000,00 do orçamento de 1996, será concluída a
primeira etapa desse projeto, o que possibilitará o
assentamento imediato de mais de 1.200 famílias de
agricultores sem terra, mais 300 médias empresas agrícolas e
a criação de milhares de empregos resultantes das atividades
agro-industriais.
Como representante dessa região no Congresso Nacional,

venho apelar a V. Exa. , para que envide esforços para a
liberação de recursos, no montante de R$15.000.000,00, do
orçamento de 1995 para atualização dos débitos existentes, o
que irá criar condições para o reinicio imediato das obras e
sua conclusão no principio de 1997.
Certo de que a aguda sensibilidade de V. Exa. saberá

equacionar uma decisão satisfatória sobre o assunto, sirvo-
me do ensejo para reiterar protestos de elevado apreço e
distinta consideração. Fernando Diniz - Deputado Federal.'
Isto mostra, claramente, Sr. Presidente, que o Projeto
Jaiba, que já foi motivo, inclusive, de criação de uma
Comissão Especial nesta Casa, é o maior projeto de irrigação
da América Latina. E um projeto que não vai apenas
transformar a região no maior pólo de irrigação do Pais e da
América Latina, mas representará um fator concreto de
desenvolvimento social, cultural, educacional, enfim, é um
instrumento que vai, realmente, desenvolver e modificar toda
aquela região Norte de Minas. E, esse projeto está
absolutamente paralisado. Há três meses o Projeto Jaiba está
paralisado. E, o que é grave, existe uma área de mais de
10.000ha, totalmente prontos, absolutamente preparados para
receber as famílias de agricultores para o assentamento.
Estamos presenciando, Sr. Presidente, a briga existente em
todo o Pais, no tocante á terra. Aqui, em Minas Gerais, o
Movimento dos Sem-Terra, no qual pessoas lutam por uma terra
sem nenhum preparo, sem benfeitorias ou benefícios, e o
Jaiba tem 10.000ha prontinhos para receber 1.200 famílias,
que não poderão ser assentadas por falta de recursos para o
pagamento dos fornecedores. As empresas, que acreditaram no
Projeto Jaiba e nele se instalaram, desembolsando recursos
próprios para o sucesso do projeto, em parceria com o
Governo do Estado e com o Governo Federal, estão
absolutamente inadimplentes, à beira da falência, embora
tenham dinheiro a receber do Governo Federal. O projeto
encontra-se totalmente paralisado. Isso é um absurdo. Trata-
se de um grande projeto, o maior e melhor exemplo de reforma
agrária deste Pais. E a oportunidade de emprego para
milhares de pessoas, a oportunidade que falta e que as
pessoas esperam há mais de 10 ou 20 anos, e está paralisado
por falta de urna força política maior junto ao Governo
Federal, para o repasse de recursos do Orçamento de 1995.
Para concluir, Sr. Presidente, fazemos um apelo ao

Governador do Estado. Faremos, na Comissão de Agropecuária,
uma reunião pública mostrando o Projeto Jaiba, denunciando o
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descaso que ele vem sofréndo. Chamaremos as autoridades
federais e estaduais à razão da responsabilidade. Não
podemos aceitar um fato dessa natureza.
Esperamos que, com mais essa iniciativa desta Casa
Legislativa, com o apoio da Mesa Diretora, da Comissão de
Agropecuária e dos Srs. Deputados, possamos denunciar esse
descaso, esse crime que se comete contra a Região Norte
Mineira, chamando a atenção das nossas autoridades,
principalmente do Congresso Nacional, através do Deputado
Fernando Diniz, para que possamos, efetivamente, dar a nossa
parcela de contribuição para o grande Projeto Jaiba.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila, Srs. Deputados, acabamos de ouvir o
pronunciamento do Deputado Carlos Pimenta feito em defesa do
Norte de Minas e do Projeto Jaiba, o qual mostrou,
certamente, o que já estava claro, que é o descaso do
Governo com as necessidades elementares do povo norte-
mineiro e com aqueles que confiaram nesse projeto, tão
divulgado e tão importante para o Norte de Minas.

Parabéns, Deputado Carlos Pimenta, e tenha sempre, neste
companheiro, o aliado às causas de nosso Norte de Minas,
sobretudo, de nosso Norte de Minas Gerais, porque chega-se a
dizer que Minas vai até à margem do São Francisco. Até lá já
é Gerais, tamanha é a necessidade que aquele povo tem da
atenção das autoridades, para que se descubra uma das
regiões mais produtivas do Estado e, talvez de nosso Pais.
A terra mais fértil e que mais produz frutas, talvez no
mundo, e que está totalmente abandonada por aqueles que
poderiam investir e fazer do vale do São Francisco um
celeiro para todo o nosso Pais.
Sr. Presidente, subo a esta tribuna para fazer um

pronunciamento de pesar por duas atitudes do Congresso e do
Executivo Federal. A primeira, mais simples, embora tendo
todo o respeito ao Ministro Adib Jatene pela seriedade e
sobriedade com que ele considera cada assunto. Permito-me
discordar, pela liberdade que me concede a democracia, da
implantação de mais um imposto, o CPMF, sobre o povo
brasileiro, uma vez que o nosso povo é, talvez, o povo que
mais paga impostos na face da terra. O que temos que
consertar é o modelo; o que tem que mudar é a consciência do
povo brasileiro. O que tem que se considerar é que, por
causa da cultura e da corrupção, dos escândalos que tivemos
durante quase toda a república brasileira, a saúde encontra-
se no caos em que está. D nosso INPS chegou, em épocas, a
arrecadar mais que a Argentina; mas os desvios, os
escândalos, a falta do temor de Deus por homens que pensam
que, às ocultas, podem falcatruar, podem lesar a coisa
pública. Não sabem que, um dia, serão julgados por esses
crimes pelo tribunal mais perfeito, onde nada ficará oculto,
porque todas as coisas são patentes aos olhos d'Aquele que
tudo vê no tribunal de Deus. No momento em que houver uma
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mudança na cultura e no modelo, temos consciência de que o
nosso País será uma outra nação. E, certamente, os impostos
já arrecadados, se diminuídos pela metade e aplicados com
seriedade no combate à corrupção, a essa impunidade que
existe para esses crimes hediondos, dentro do INPS, sem
dúvida alguma, teremos sanado esse problema da saúde. Não é
impingindo ao povo mais um imposto opressivo de 0,25% sobre
transações bancárias, ao povo que já paga tanto imposto, que
se vai encontrar uma solução. Volto a repetir a frase de
Salomão: '0 amigo de impostos desgraça a sua Nação.'
O segundo assunto diz respeito também à esfera federal,

mais especificamente ao Congresso, quando a Deputada Marta
Suplicy faz a defesa de um projeto, amplamente defendido por
outros parlamentares, do casamento de homossexuais, ou seja,
do casamento, com todos os direitos civis e com o respeito
da sociedade, de homem com homem e de mulher com mulher.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, é com temor de Deus que

faço este pronunciamento, porque sei que a ira de Deus está
sendo detida, como disse o apóstolo Paulo, até que chegue a
gota d'água. A Bíblia, o maior padrão de moral e de Governo
para o homem, condena o homossexualismo, O Livro de Romanos,
cap. 1, verso XVIII em diante, diz que a ira de Deus se
revela dos céus contra toda a impiedade de homens que detêm
a verdade pela injustiça, porque os atributos naturais de
Deus, assim o seu eterno poder como a sua divindade,
claramente se manifestam na obra q ue Deus criou. Completa o
Espirito Santo dizendo: "Tais homens, conhecendo a Deus, não
deram glórias a Deus, antes, deram glórias a homens, a
imagens e a ídolos feitos por mãos humanas. Honraram e
serviram mais á criatura, em lugar do criador, que é
bendito, eternamente". Amém. Por essa causa está escrito:
"Deus entregou tais homens à dissolução para desonrarem seus
corpos entre si, cometendo torpeza, varão com varão, mulher
com mulher". Foi o mesmo apóstolo Paulo quem disse que o
efeminado não entrará no reino dos Céus.

Mais um sintoma dos últimos dias e que está vaticinado nas
Escrituras é a sodomia, o pecado da prática do sexo do homem
com homem. E ainda o sexo de mulher com mulher. Isso é
condenado por Deus e é tido como uma afronta à natureza.
Recentemente, vimos no Congresso Nacional vários Deputados
defendendo o casamento de homem com homem e de mulher com
mulher. Saibam, Srs. Deputados, que isso é destruir um dos
principais fundamentos da Nação. Davi já dizia no Salmo XI:
"ruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo?" Isto é
uma desagregação da família e é uma vergonha. E uma
demonstração de que o nosso Pais não é cristão e de que
tampouco teme a Deus. Este Deputado protesta veementemente
contra essa atitude, contra a defesa por representantes do
povo no Congresso Nacional de um projeto que só envergonha à
família brasileira. Srs. Deputados, a família, que é a
"celula-mater" da sociedade. O homossexualismo, tido como
doença, não é outra coisa senão uma opção do homem pela
lascívia de sua carne e pelo pecado que o atrai; a Bíblia
diz isso. Do contrário, seria injusto ou seriam injustas as
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palavras do apóstolo Paulo que disse: "Q efeminado não
entrará nos remos dos Céus!!. Também, a mais perfeita
Constituição, a lei de Deus, diz ser abominável a Deus o
homossexualismo. E abominação a Deus o homem deitar-se com
outro homem ou a mulher com outra mulher. Como disse o
apóstolo, é uma atitude contrária à natureza. Não se pode
permitir que países que adotaram tais práticas, porque estão
em alguma situação de privilégio econômico, venham a ser
exemplo para o nosso Pais. Na verdade, trata-se de um
sintoma dos últimos dias, como o foi para Sodoma e para
Gomorra; como o foi para o Império Romano, em sua época;
como o foi para os godos, visigodos, como o foi para
diversas outras nações e para civilizações inteiras que
desapareceram quando ruiu o fundamento, quando essa prática
foi aceita pela sociedade.
Saibam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras e
meus senhores, que devemos balizar a nossa consciência pela
consciência de Deus- Salomão já dizia, no Livro de
Provérbios: "Confia no Senhor de todo teu coração e não te
estribes no teu próprio conhecimento." Um conhecimento
impingido por essa sociedade dos últimos tempos, por essa
sociedade que, com sua aprovação a tais atos, mostra-se
devassa, nefasta e obscena, onde a pudicícia já não tem
valor.
Vimos, então, uma Deputada que defendeu não só o aborto,
mas, também, com ele o assassinato de crianças que estão no
ventre materno. João Batista não havia ainda nascido, mas
saltou cheio do Espirito Santo no ventre de Isabel, ao ouvir
a saudação de Maria. Jeremias ainda estava no ventre de sua
mãe, mas Deus já o havia escolhido e destinado para ser
profeta e já o tinha amado
No entanto, essa Deputada, além de defender o aborto, agora

defende a desagregação, a destruição de um dos pilares mais
importantes da sociedade, que é a moral e a vergonha, ao
tentar aprovar o casamento de homens com homens, ao tentar
reconhecer o homossexualismo como um direito pleno de um
cidadão, como se fosse um casamento de um homem com uma
mulher. O homem foi feito para louvar a Deus, a mulher para
o homem e o homem para a mulher. Nunca varão com varão. Isso
é torpeza, iniqüidade e em breve virá o juízo de Deus.
No entanto, creio na consciência dos Deputados de Minas

Gerais, um Estado que sempre primou pela moral, razão pela
qual, tenha sido o Estado das decisões em nosso Pais e que
há de fazer oposição a essa falta de vergonha e a essa
tentativa de impingir uma humilhação tão grande à família
brasileira. Muito obrigado.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa á 22 Parte da
reunião, com a lê Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de



710

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei n. 12.985, originada do Projeto de Lei nQ 595/95.
Pelo P508; efetivo - Deputado João Leite; suplente -
Deputado Miguel Martini; pelo PP6: efetivo - Deputado Glycon
Terra Pinto; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo
PFL: efetivo - Deputado Jorge Hannas; suplente - Deputado
Paulo Piau; pelo PT; efetivo - Deputado Ivo José; suplente -
Deputado Almir Cardoso; pelo PTB: efetivo - Deputado Paulo
Schettino; suplente - Deputado Dilzon Melo. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Totais à Proposição de Lei nQ 13.006,
originada do Projeto de Lei nQ 186/95. Pelo PSDB: efetiva -
Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Arnaldo Penna;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade; suplente -
Deputado Anderson Adauto; pelo PPB: efetivo - Deputado
Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Dimas Rodrigues;
pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente -
Deputado José Braga; pelo PL: efetivo - Deputado Ronaldo
Vasconcel los; suplente - Deputado Carlos Pimenta. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau, em

que solicita a inclusão do Projeto de Lei nQ 715/96, de sua
autoria, em ordem do dia para os efeitos do art. 288 do
Regimento Interno. Inclua-se o projeto em ordem do dia para
os fins do art. 288.
Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja

encaminhado à Comissão de Saúde e Ação Social o Projeto de
Lei np 547/95, de sua autoria, que cria o Conselho Estadual
do Idoso. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 244 c/c o art. 140 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita
urgência para a tramitação do Projeto de Lei np 828/96. Em
votação, o requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, queremos votar
todos os requerimentos, mas ê preciso que exista quorum
para isso. Há, inclusive, um requerimento no qual temos
interesse especial, já que é de um Deputado do nosso
partido. Mas V. Exa. pode verificar que não há "quorum".
Solicito o encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência, nos termos
do 6Q do art. 255 do Regimento Interno, vai solicitar ao
Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder a
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ibrabim ,Jacob) - (- Faz a

chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados; há
16 Deputados nas comissões. Há quorum' para prosseguimento
da reunião. Em votação, o requerimento do Deputado Durval
Angelo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito aos Deputados que
ocupem seus lugares. Queiram se assentar. Os Deputados que
votaram a favor do requerimento queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram a
favor 19 Deputados; 1 Deputado votou contra; há 16 Deputados
nas comissões. Portanto, não há quorum para votação. A
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento do
Deputado Durval Angelo e, nos termos do inciso VII do art.
266 do Regimento Interno, vai solicitar ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados, para recomposição de
"quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Corno
15 Deputados estão presentes nas comissões, há quorum' para
o prosseguimento dos trabalhos.
A Presidência vai renovar a votação do requerimento do
Deputado Durval Angelo, em que solicita urgência para a
tramitação do Projeto de Lei flQ 828/96. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se-
- A seguir, são submetidos a votação ê aprovados, cada um

por sua vez, requerimentos dos Deputados João Leite (2), em
que solicita audiência da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais para apreciação dos Projetos de Lei ns 514/95,
que trata da Política Estadual do Idoso, de autoria do
Deputado Carlos Pimenta, e 547/95, que cria o Conselho
Estadual do Idoso (Cumpra-se.); e José Maria Barros, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente da TELEMIG apelo
para que seja implantada, no Município de Caxambu, uma
estação de rádio-base (Oficie-se.).
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 1.033/96, do Deputado

Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja encaminhado
pedido de informações ao Secretário da Fazenda sobre o
motivo pelo qual os postos de fiscalização do Estado estão
desativados em suas principais rodovias. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em votação. o Substitutivo
nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento nQ 1.033/96 na forma do Substitutivo flQ 1.
Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à l Fase,
a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ 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 Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto com a Emenda n
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n
2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Gilmar Machado. -
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, ocupamos a tribuna, nesta tarde,
para discutir o Projeto de Lei nQ 787/96, do Governador do
Estado, que propõe a realização de transação com a Companhia
Paraibuna de Metais. Para não criar maiores polêmicas, vou
manter o termo " transação", que o Governador utilizou, mas o
termo que gostaria de usar é outro. Vamos entender que o
Governador tem razão e vamos, então, justificar as razões
que nos levam a ser contrários a esse projeto. Ao mesmo
tempo, quero informar que estamos entrando com um
substitutivo, apresentado pelo Deputado Marcos Helênio, para
que possamos, de fato, fazer uma correção naquilo que
entendemos ser um equivoco do Governo, que vem lesar, ainda
mais, os parcos recursos do nosso Estado. O Governador do
Estado fez um projeto de lei para beneficiar uma empresa! O
Governador do Estado começa a legislar para algumas empresas
e, aqui, temos um exemplo disso. Entendemos que, dentro da
discussão geral, com relação a isenções, perdões e
transações, o Governo deveria fazer esse tipo de projeto
para o conjunto de empresas do Estado de Minas Gerais, e não
só para uma única empresa. Por que será que o Governador do
Estado tem uma preferência? O que leva o Governador a gastar
um tempo enorme estudando uma forma de ajudar a Paraibuna de
Metais? E ainda nos pede um regime de urgência, junto com
diversos outros projetos, obrigando-nos a gastar um tempo
enorme para discutir um benefício para essa empresa. Por que
não discutir o conjunto das empresas do Estado, que também
passam por dificuldades? Por que não discutir a situação das
empresas que também estão na Justiça, procurando o
estabelecimento de um acordo com o Governo do Estado? Por
que o Governador do Estado e seu Secretário da Fazenda não
propõen, discutir a real situação das várias empresas que
estão em dificuldades financeiras, querendo, também, um
acordo, um acerto de contas com o Tesouro do Estado? Por que
apenas beneficiar a Paraibuna de Metais? Por que será? Por
que o Governo não abre um processo mais amplo de discussão?
Queremos ver, na discussão do substitutivo apresentado pelo
Deputado Marcos Helênio, qual será o entendimento desta
Casa.
Qual será a participação da Casa nessa definição? Vamos ver
se realmente há interesse de alguns Deputados, que
justificaram a aprovação desse projeto, dizendo que havia
necessidade de apenas um acordo para que o Estado pudesse
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porque isso é bom para o Estado. Por que será que isso é bom
só no caso da Paraibuna? Por que não se discutir os demais
casos? Por que o acordo com outras empresas é prejudicial,
se estão na mesma situação da Paraibuna Metais? Por que os
outros são . prejudiciais e só o da Paraibuna Metais é
benéfico? Por que será? O que será que a Paraibuna Metais
tem de tão fantástico e de tão excelente? Respeitamos e
gostamos muito da cidade de Juiz de Fora, mas achamos que é
muito pouco ser de Juiz de Fora. Não pode ser apenas isso;
tem que haver outras razões. Quais serão?
O que gostaríamos é que o Governador do Estado nos
respondesse, que ele pudesse vir aqui discutir e apresentar
o porquê desse beneficio, que dissesse porque apenas essa
empresa está sendo beneficiada. Queremos discutir isso, num
momento em que, em todos os cantos do Estado, o Governo diz
que não é possível melhorar a situação financeira dos seus
servidores, porque não há recursos; no momento em que os
servidores do Estado, em especial os da educação, iniciam,
no dia de hoje, uma greve de quatro dias, para dizer ao povo
de Minas Gerais que não suportam mais a falta de reajuste
salarial e o atraso no pagamento com essa mudança da escala
de pagamento; que não suportam mais ver o Governo fazer
demagogia, enquanto quer acabar com a educação artística,
com a educação física e o ensino religioso nas escolas,
produzindo mais demissão e diminuição da qualidade de
ensino. Ao mesmo tempo, estão denunciando ao povo de Minas
que é preciso fazer alguma coisa agora, enquanto, pelo
menos, ainda estão podendo alimentar-se porque, em futuro
breve, nem isso terão mais condições de fazer. Enquanto o
Estado alardeia a questão, também concede a essa empresa,
nessa transação, benéfica para a Paraibuna e ruim para o
Governo de Minas, abrindo mão de R$75.000000,00. Essa é a
transação que o Governo do Estado quer: transferir
R$75.000.000,00, que poderiam vir para os cofres públicos,
para que ela possa passar isso à frente, a fim de que,
quando o Fundo PREVI e outros assumirem, possam assumir com
maior tranqüilidade os problemas e os prejuízos causados e
não se preocupem, porque a transação vai garantir que o
Governo do Estado banque essa transação. Além disso,
assistimos, também, agora, a mais uma do Governador do
Estado, que faz mais um perdão de dividas, o que faz com que
Minas Gerais perca, aproximadamente, mais R$60.000.000,00.
Para quem não teve oportunidade de obter essas informações,

vamos apresentar, aqui, o que vimos no jornal de domingo:
"Acordo entre COMIG e CBMM encerra pendência judicial, com
perdas para Minas, que podem chegar a R$60.000.000,00. " Só
que neste caso nem projeto veio à Casa e também não
conseguimos entender, até agora, o porquê desse projeto de
transação que chegou à Casa para a Paraibuna.
E aí, está assim: (- Lê:)
Submetida a um drástico enxugamento desde janeiro do ano

passado, que ameaça a já carente pesquisa de depósitos
minerais do Estado, a Companhia Mineradora de Minas Gerais -
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COMIG - acaba de renunciar a boa parte dos créditos que
tentou receber nos últimos três anos, na Justiça, da
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM.
Fechado sob um sigilo questionável por se tratar de recursos
públicos, um acordo entre as duas empresas, sócias na
exploração de nióbio em Araxá, no Alto Paranaiba, encerrou a
pendência judicial com uma perda para o Estado que pode
chegar a valores da ordem de R$60.000.000,00.'
Esse valor é o suficiente para conceder um reajuste de 5% a

todos os servidores do Estado.
'0 acordo foi homologado no dia 10 de maio, por decisão do

juiz Walter Pinto da Rocha, titular da 6si Vara de Fazenda
Pública, enterrando todas as discussões travadas desde
setembro de 1992 sobre a efetiva participação da COMIG no
resultado do beneficiamento e industrialização do niôbio -
minério considerado estratégico - extraido da jazida que o
Estado arrendou à CBMM a partir de janeiro de 1973. Com 13
volumes e mais de duas mil folhas, o processo está em fase
de arquivamento, diante da renúncia da CDMIG.
Encerramento:
A transação firmada sob a coordenação do Vice-Governador
Walfrido dos Mares Guia e do Secretário da Fazenda João
Heraldo Lima implicou também no encerramento da ação movida
contra o Estado pela CBMM. Durante 16 anos, a empresa
antecessora da COMIG, a CAMIG, aprovou sem questionar as
contas prestadas pela mineradora. O fato de o acordo não ter
sido divulgado agrava as denúncias de sucatamento dos órgãos
públicos vinculados ao setor mineral, num Estado que
participa com cerca de 1/3 da produção nacional.
Ao contrário de outras polêmicas envolvendo o tesouro
estadual, o acordo não passou pela Assembléia Legislativa,
corno no caso do perdão fiscal que o Governo mineiro quer dar
à Companhia Paraibuna de Metais, instalada em Juiz de Fora,
na Zona da Mata mineira. A prestação de contas da CBMM só
foi contestada em 1991, pela COMIG. Naquele ano, a estatal
havia incorporado a CAMIG e a extinta Metais de Minas Gerais
- METÂMIG -, por força da Lei nQ 10.316, de dezembro de
1990.
o contrato que estabeleceu a associação da extinta CAMIO à

CBMM celebrou uma defasagem de 30 dias entre a apuração e o
pagamento da participação do Estado no produto da lavra de
nióbio em Âraxá e não previu os ganhos que a inineradora
viria a apurar no mercado financeiro. Conforme o contrato
que criou urna Sociedade em Conta de Participação entre a
CAMIG e a CBMM, a estatal tem direito a 25% do lucro liqüido
realizado pela CBMM no beneficiamento e industrialização do
minério retirado da mina arrendada.
Dinheiro suficiente para equipar um pronto-socorro.
A estimativa de recursos dos quais a COMIG pode ter
abdicado, pelo acordo firmado com a CBMM, chega a um
montante suficiente para o Governo terminar e equipar o
Hospital do Pronto-Socorro de Venda Nova e ainda sobraria
dinheiro a ser alocado, por exemplo, na retomada das obras
do Hospital CARDIOMINAS. Isso, considerando aplicações em
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outras áreas, em lugar do reaparelhamento do sistema de
pesquisa de bens minerais em uma centena de pequenos
municípios com lavras rudimentares, pequenas minerações e
uma pobreza alarmante, embora num subsolo rico.
A divergência na interpretação do contrato entre as duas
mineradoras começou em novembro de 1988, quando a CBMM foi
questionada em relação aos critérios ou procedimentos que
vinha utilizando na apropriação de receitas e gastos da
Sociedade em Conta de Participação - SCP. A nova empresa que
resultou da associação é a Companhia Mineradora de Pirocloro
de Araxà - COMIPA -, da qual a COMIG detém 51% das ações e a
sua sócia os outros 49%.
Conforme a cláusula 19 do contrato, dentro de 30 dias do
encerramento de cada trimestre civil, a CBMM deve demonstrar
à COMIG (antes CAMJG) o lucro liqüido realizado no trimestre
civil com a apuração e industrialização do minério vendido a
ela pela COMIPA, e extraído na mina arrendada pelo Estado.
Com base nessa cláusula, a CM vinha efetuando o pagamento
um mês após ter apurado o resultado.
Contestação:
Além do prejuízo causado . pela defasagem, nas décadas de
inflação alta que sucederam à formação da SCP. a COMIG
passou a questionar também o fato de a CBMM não incluir na
formação dos lucros a distribuir a receita de aplicações
financeiras. A CBMM efetua a liqüidação (recebimento) de
suas faturas de exportação (as chamadas cambiais), mediante
a negociação desses papéis com os Bancos.
Essa modalidade de liqüidação é feita com o adiantamento
dos contratos de câmbio (operações de ACc ou ACE),
resultando na aplicação no mercado financeiro dos recursos
provenientes dos descontos dos títulos cambiais que a CBMM
recebia em pagamento da venda do nióbio. Contando as perdas
que estaria apurando nesses dois casos é que a COMIG
questionou os critérios."
Vamos dar seqüência a essa exposição para mostrar como o
Governo do Estado fez uma opção pela renúncia fiscal, por
apoiar e estimular aquelas empresas que fraudam o Estado,
aquelas empresas que não pagam, que atrasam o recolhimento
para ganhar 4, S. 10, 20 anos na justiça, aproveitando-se da
morosidade dela para lesar os cofres públicos. E, ai, o que
faz o Governo do Estado? Ao invés de pressionar, de forçar
na justiça, de lutar para garantir os recursos do Estado,
faz o contrário, isto é, premia essas empresas. O Governador
do Estado está estimulando as empresas sérias a fazer o que
as outras fazem: sonegar impostos. Está dizendo, com esse
projeto, que é bom que as empresas continuem sonegando e
atrasando, que haja disputa judicial, porque, ai, o pai, o
Governo, por meio do Governador Eduardo Azeredo, vai
perdoar, dar isenção, ajudar essas empresas. Queremos
entender o porquê disso.
Não podemos aceitar esse fato. Vamos continuar aqui dizendo
e denunciando que o Governo está compactuando com as
empresas sonegadoras; que o Governo não está estimulando as
empresas sérias deste Estado a continuar desenvolvendo suas
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atividades; que o bom exemplo, que parte do Palácio da
Liberdade, e para pararem de pagar, para sonegarem, porque o
Governador será bonzinho, não vai punir as empresas por
Isso, nem disputar na justiça com elas, mas perdoá-las.
O Governo vai abrir mão da seguinte maneira: vocês não nos
devem mais nada; comecem tudo de novo, continuem com suas
atividades sem pagar, sonegando, que, depois, vamos fazer um
acordo com vocês: vamos perdoar vocês. E. ainda assim, o
Governador do Estado quer falar grosso, dizer que vai dar
duro, vai ser firme; que os servidores estão inventando,
colocando chifre em cabeça de boi. Os servidores denunciaram
que o Governador mudou a escala de pagamento, atrasando os
salários, fazendo com que os servidores tivessem de atrasar
suas contas. Lideres do Governo, vamos ver por que os
servidores atrasam suas contas.
Na reunião que será marcada com o Vice-Governador, vamos

apresentar as contas de um servidor cujo filho estuda no
Colégio Pitágoras, de propriedade do Vice-Governador. Ele
teve que pagar uma multa de 10% na mensalidade, R$32,00 a
mais, devido ao fato de ter recebido seu salário no dia 14,
tendo a mensalidade vencido no dia 10. Culpa de quem? Culpa
da mudança da escala do pagamento feita pelo Governo do
Estado. O servidor teve que pagar a multa, porque senão o
filho não poderia fazer suas provas. Para o servidor do
Estado, a dureza, a lei impiedosa. Essa é a política
desenvolvida por este Governo. Vamos continuar denunciando.
Não adianta o Governador fazer ameaças de jogar a população
contra os servidores públicos, porque não temos medo de
ameaças. O povo vai continuar nas ruas, como aconteceu hoje
no caso da educação, dizendo em alto e bom som que o
Governador do Estado está dando dinheiro para as empresas,
como está dando para a Paraibuna e, agora, para a CBMM. Essa
é a política desse Governo.
Agora, do outro lado da ponta, como estamos fazendo uma

comparação, o Governo nos manda um programa de desligamento
voluntário. Antes, discutia-se a demissão voluntária; agora,
é desligamento. O Governo do Estado quer votar esse projeto
a toque de caixa, até o final deste mês, há menos de 12 dias
do encerramento do período legislativo; quer colocar goela
abaixo da Assembléia Legislativa esse projeto, sem uma ampla
discussão, sem que ninguém saiba direito como vai funcionar.
O Governo já conseguiu o que queria, R$210.000.000,00 junto
á CEF, aumentando nosso endividamento. Ao mesmo tempo, quer
votar esse programa de desligamento, pressionando os
servidores. O Governo mudou a escala de pagamento para, mais
uma vez, ameaçar os servidores públicos. O que o Governo
está fazendo com a mudança da escala é dizer que vai
desorganizar a vida do servidor, que vai tornar sua vida,
cada vez mais, um inferno, para que ele peça para sair logo
do Estado. Essa é a política do Governador Eduardo Azeredo.
Vamos continuar denunciando essa manobra de aprovar, mais do
que em regime de urgência, porque regime de urgência é 45
dias, e ele quer que, em menos de 15 dias, aprovemos um
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projeto sem que ninguém saiba direito quais serão as
repercussões
O Rio Grande do Sul aprovou o projeto de programa de

demissão voluntária e, agora, está pagando caro, porque
cometeu uma série de equívocos, com duplas interpretações,
não sabendo como sair do emaranhado em que entrou. E eu
pergunto: Como é que vamos ficar? Vamos entrar na mesma
situação em que entraram os funcionários e o Governo do Rio
Grande do Sul? Vamos causar esse mesmo transtorno? Queremos
aqui dizer que estaremos dificultando ao máximo possível.
Vamos chamar todas as pessoas que pudermos. Queríamos um
grande seminário para discutir a situação dos servidores
públicos, coisa que o Governo do Estado não faz. As
empresas, benesses, perdão, todas as condições do Estado
para que possam lesar os cofres públicos e ainda saiam como
pessoas que ajudaram o Estado, através das transações.
Quanto aos servidores públicos, o tratamento é exatamente o
oposto: é não conceder reajuste; é demissão voluntária; é
mudança na escala de pagamento; é ameaça de fim da educação
física, da educação artística, do ensino religioso; é ameaça
do fim do ensino profissionalizante ou sua modificação, como
já fizeram em uma escola de (Jberlãndia, a Escola Américo
Renê Janet, quando firmaram um acordo, a contragosto da
comunidade, em que os alunos que quiserem estudar no curso
profissionalizante daquela escola terão que pagar uma taxa
de R$80,00 por mês. Essa é a política deste Governo. Nôs,
realmente, estamos chegando a um clima de indignação. Não
estamos suportando mais assistir a isso passivamente.
Queremos ser a voz desses trabalhadores que, no dia 21, em

razão da política desse Governador e também da política
desenvolvida pelo Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, estarão nas ruas com as mãos espalmadas para dizer
ao Presidente da República que o povo não se esqueceu das
promessas que ele fez. O povo quer emprego, o Governo está
tirando; o povo quer uma política salarial, o Governo não
dá; o povo quer uma previdência eficiente, o Governo não
oferece; o povo quer condições de vida, o Governo não está
dando; o povo quer a reforma agrária, o Governo faz muitos
discursos, mas, na prática, ainda precisa avançar. Minas
Gerais está avançando um pouco graças ã luta e á mobilização
dos trabalhadores. Nós. como todos os brasileiros,
estaremos, no dia 21, solidários com esse grande movimento,
para que possamos mostrar ao Governo que não vamos aceitar
passivamente que ele continue beneficiando e enriquecendo as
empresas, dando-lhes cada vez mais dinheiro, com o suor do
povo brasileiro-
0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Gilmar

Machado, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento que, embora
inflamado, é justificável pela situação em que o povo se
encontra. Evidentemente, conhecendo-lhe a comoção pelo
sofrimento do povo, V. Exa. , sem dúvida, inflama-se. Mas,
quero partilhar com V. Exa. desse sentimento, dizendo que,
por diversas vezes, desta tribuna, denunciei o fato de que
deveríamos fazer uma pesquisa para conceituar a Nação. Se
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olharmos o dicionário, nação significa o povo de um Pais, um
determinado grupo étnico. Se olharmos para o Brasil, nação
deveria significar empresários, porque o Governo só se
preocupa com os interesses dos empresários, e o povo fica
sofrendo nas mãos de cartéis, de monopólios, de oligopólios
que o espoliam. O Governo Federal tem mostrado uma
preocupação muito grande com esses empresários, razão pela
qual aplica fábulas imensas para salvar banqueiros e
empreiteiros - e alguns deveriam estar na cadeia, se o
Governo fosse sério -, enquanto o povo sofre, padece com um
salário vil, com estradas abandonadas, esburacadas; sem
nenhuma obra neste Pais. Parabéns pelo seu brilhante
pronunciamento.
O Deputado Gilmar Machado - Agradecemos ao Deputado Raul

Lima Neto e queremos dizer que, realmente, é preciso
rediscutir os conceitos neste Pais. E preciso refletir e,
neste momento, não consigo aprovar um projeto como esse, em
que o Governo de Minas está dando R$75000.000,00 às
empresas, enquanto o servidor continua sem reajuste e as
condições de vida do povo continuam precárias. Não posso
assistir ao Governo conceder um perdão de R$70.000.000,00 à
CBMM, enquanto diz que não há recursos e não há como aplicá-
los-
Não tenho condições de ficar passivo, calado, quieto. Vou

colocar pelo menos isso: a minha indignação. Se não posso
fazer mais, pelo menos quero deixar, aqui, a minha
indignação. Não vou concordar com isso. Não vou encher os
cofres das empresas, tirando do suor, do sacrifício do povo
brasileiro, em especial do povo de Minas. Não posso
concordar que, com esse dinheiro que vou estar pondo nas
empresas, pessoas estejam morando debaixo de pontes e de
viadutos ou passando fome.
Não pude estar lá, mas vi no programa Assembléia Informa a

comissão de Deputados que foi ao vaie do Jequitinhonha. Vi o
Deputado Carlos Murta pedindo socorro;
- Vem à Mesa o Substitutivo nQ 1, do Deputado Marcos

Helênio, que foi publicado na edição do dia 19/6/96.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo

outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. No correr
da discussão, foi apresentado ao projeto substitutivo do
Deputado Marcos Helênio, que recebeu o nQ 1. Nos termos do
2Q do art 195 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto e o substitutivo à comissão de
Fiscalização Financeira para que sobre ele seja emitido
parecer.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 817/96. do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo _a
assumir o débito da Empresa MGS - Minas Gerais Administração
e Serviços S.A. e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, queremos discutir essa matéria, que é
extremamente importante para o povo de Minas e é mais um
débito que o Poder Executivo vai assumir, da Empresa MGS -
Minas Gerais Administração e Serviços.
O Deputado Cléuber Carneiro lá, também, no vale do

Jequitinhonha, clamando por ajuda para aquele povo. Vi a
Deputada Maria José Haueisen e o Deputado Geraldo Rezende
pedindo que alguém olhe pelo vale. Para lá não tem dinheiro,
mas para a Paraibuna Metais e para a CBMM o Governo de Minas
acha e dá um jeito. E contra isso que nos colocamos e é para
regularizar essa questão que apresentamos o substitutivo.
Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Gostaríamos que fosse

recomposto o "quorum", para que pudéssemos fazer a discussão
exatamente com o "quorum qualificado. Pedimos recomposição
de 'quorum" ou o encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda á
chamada para recomposição de quorum. Com a palavra, o Sr.
Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Alolse) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados.
Portanto, não há" quorum para o prosseguimento da reunião:

ENCERRAMENTO
0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã,
dia 19, às 9 e ás 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 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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
As nove horas e trinta minutos do dia quatro de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Carlos Murta,
Geraldo Rezende, Ivo José e Péricles Ferreira (este
substituindo ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação do
Líder do PSDB), membros da Comissão supracitada. Estão
também presentes a Deputada Maria José Haueisen, os
Deputados Romeu Queiroz, Jairo Ataide e Gil Pereira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Clêuber Carneiro,
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 membros da Comissão.
Em seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a
ouvir os Srs. Rui Lage, Presidente da COPASA-MG, Rúbio
Andrade, Superintendente da SUDENOR, e o Cel. Antônio



720

Caetano de Almeida Júnior, representando o Comandante da
PMMG, que discorrerão sobre assuntos pertinentes à Comissão,
e convida-os a tomar assento à Mesa. O Presidente informa
que o Sr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral da República, e o
Sr. Sebastião Virgilio Figueiredo, Diretor-Geral do
Departamento de Recursos Hidricos, justificaram a sua
ausência nestes trabalhos. Após a explanação dos convidados,
os Deputados presentes participam dos debates, cada um por
sua vez. Em seguida, a Presidência agradece a participação
dos convidados e dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no
próximo dia 5, às 101h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1996-
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - Ivo José.

ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA
Ás dez horas do dia doze de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão,
Ourval Angelo e Elbe Brandão, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Dilzon
Melo e João Leite. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente comunica o
recebimento de ofício do Vereador Fernando Santana
(publicado no "Diário do Legislativo" de 8/6/96) e informa
que a finalidade da reunião é apreciar a matéria da pauta e
debater o Projeto de Lei nQ 741/96 com os seguintes
convidados: Srs. Santos Moreira da Silva, Secretário da
Segurança Pública, e Benedito Domingos Mariano, Ouvidor da
Policia do Estado de São Paulo, e Sra. Heloisa Amélia Greco,
representante da Coordenadoria de Direitos Humanos e
Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte. Passa-se à 2a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres que concluem pela aprovação, no lQ turno, dos
Projetos de Lei nps 682/96 na forma do Substitutivo nQ 1 e
705/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna); e 771/96 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão). Esgotada a matéria da pauta, o
Presidente convida os expositores a compor a Mesa dos
trabalhos e passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor
do requerimento que motivou o debate sobre o Projeto de Lei
nQ 741/96, que cria a Ouvidoria de Policia do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. O Deputado tece suas
considerações iniciais e destaca a importância da criação da
referida Ouvidoria. A seguir, passa-se a palavra ao Sr.
Santos Moreira da Silva, que se manifesta contrariamente à
criação da Ouvidoria, por já existirem diversas instâncias
do poder público fiscalizando a atuação policial, como a
Corregedoria de Policia, o Ministério Público e a Ouvidoria
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Geral do Estado. A seguir, o Sr. Benedito Domingos Mariano
defende a criação do órgão e argumenta que sua ação ajuda a
diminuir a violência e melhora a qualidade do trabalho
policial. Com a palavra, a Sra. Heloisa Greco diz que
considera importante a iniciativa do Legislativo mineiro e
que a Ouvidoria significa o controle externo do aparelho
policial. A seguir, segue-seamplo debate, com a
participação dos Deputados Durval Angelo, Arnaldo Penna e
João Leite, que se manifestam favoravelmente ao projeto em
tela. Finalizados os debates e não havendo mais quem queira
fazer uso da palavra o Presidente agradece aos Deputados
pelo comparecimento e aos convidados, pelos importantes
subsídios trazidos á Comissão, convoca os membros deste
órgão técnico para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Dimas Rodrigues - Bonifácio

Mourão - Arnaldo Penna - Elbe Brandão.
ATA DA ISa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de junho de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Leonidio Bouças, Arnaldo Penna, Gilmar Machado, Elbe
Brandão, membros da Comissão de Constituição e Justiça; José
Maria Barros, Marcos Helénio, Arnaldo Penna, Ajalmar Silva
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Miguel Martini e Romeu Queiroz, por indicação da
Bancada do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e informa que, nos termos do edital de convocação,
a reunião se destina a apreciar, no lQ turno, os pareceres
sobre os Projetos de Lei nQs 814/96, que cria o Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST -;
815/96, que autoriza a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI - a doar â Empresa Mercedes-Benz do
Brasil S.A. terreno de sua propriedade em Juiz de Fora, e
817/96, que autoriza o Poder Executivo a assumir débito da
empresa - MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e
dá outras providências, todos de autoria do Governador do
Estado. Em seguida, solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que , lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na ausência
do Deputado Romeu Queiroz, relator do Projeto de Lei n
814/96 pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o Presidente redistribui o mencionado projeto
ao Deputado Arnaldo Penna. Encerrada a 

lê 
Fase da reunião,

passa-se a 2a Parte da Ordem do Dia. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 814/96
com as Emendas ns 1 a 9, da própria Comissão (relator:
Deputado Geraldo Santanna). Na fase de discussão, o relator
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do mencionado projeto apresenta requerimento mediante o qual
solicita ao Governador do Estado o envio a esta Casa dos
protocolos a que se referem o 9Q do art. 8Q e o art. 16
do Projeto de Lei np 814/96. Em seguida, coloca em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Deputado Geraldo Santanna transfere a Presidência ao
Deputado Simão Pedro Toledo, em conformidade com o disposto
no art. 44, parágrafo único, do Regimento Interno. O
Deputado Simão Pedro Toledo coloca em votação o
requerimento que é aprovado. Logo após, o Deputado Geraldo
Santanna reassume a Presidência dos trabalhos. A seguir, o
Deputado Arnaldo Penna, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 814/96 com as Emendas ns 1 a 9. da
Comissão de Constituição e Justiça, e 10 a 13, que
apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio
solicita vista da matéria, e o seu pedido é deferido pelo
Presidente. Em seguida, o Deputado Simão Pedro Toledo,
relator pela Comissão de Constituição e Justiça emite
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
815/96 com a Emenda nQ 1, que apresenta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo após, o
relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, Deputado Marcos Helénio, solicita prazo
regimental para emitir o parecer, e seu pedido é deferido
pelo Presidente. Neste momento, registra-se a presença do
Deputado José Braga (substituindo os Deputados Ivair
Nogueira, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, e Alencar da Silveira Júnior, pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, por indicação da
Liderança do PDT). São também aprovados o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ
817/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pela
aprovação , no 1Q turno, desse projeto (relator: Deputado
Marcos Helênio). Na fase de discussão do parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o relator
apresenta requerimento mediante o qual solicita seja
convidada a atual direção da empresa MGS - Minas Gerais
Administração e Serviços S. A. para prestar esclarecimentos
sobre os mecanismos utilizados pelo Estado, ou pela empresa,
para se verificar a exatidão do montante do débito cobrado
pelo INSS e subsidiar a apreciação do referido projeto no 2
turno. Colocado em votação, é o requerimento 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, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão
- Simão Pedro Tõledo - Marcos Helênio - Geraldo Rezende -
João Leite - Miguel Martini - Paulo Piau.
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ATA DA 309 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia treze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões.
os Deputados Miguel Martini, Marcos Helênio, Ronaldo
Vasconceilos e José Henrique (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo
Rezende, por indicação do Bloco da Maioria e do PMDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado Miguel Martini, 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. Encerrada a 1 Parte da
reunião, passa-se a l Fase da Ordem do Dia. O Deputado
Ronaldo Vasconcellos apresenta requerimento no qual
solicita, nos termos do art. 35, inciso IV, do Regimento
Interno, Que O Projeto de Lei nQ 320/95 seja votado em
último lugar. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Em seguida, procede-se à redistribuição dos
Projetos de Lei ns 64 e 65/95 (relator: Deputado Ronaldo
Vasconcel los) e 557/95 (relator: Deputado José Henrique). Em
seguida, a Presidência passa à discussão e à votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação, no
2Q turno, dos Projetos de Lei ns 64/95 na forma do vencido
no lp turno, 66/95 na forma do vencido no lQ turno com a
Emenda n. 1 (relator: Deputado Ronaldo Vasconcellos) e
252/95, na forma do Substitutivo nQ 1. da Comissão de Meio
Ambiente (relator: Deputado Miguel Martini). A seguir,
submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei n
557/95 com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão de Constituição
e Justiça, nQ 5, da Comissão de Defesa do Consumidor e nQ 6,
da Comissão de Fiscalização Financeira (relator: Deputado
José Henrique); é também aprovado, no 1Q turno, o parecer
que conclui pela rejeição do Projeto de Lei nQ 524/95
(relator: Deputado Marcos Helênio). A seguir, o Presidente
verifica a inexistência de quorum' para dar prosseguimento
aos trabalhos. 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, 18 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz - Geraldo
Rezende - Paulo Piau - Marcos Helênio. -
ATA DA 42a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Marco Régis e
Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados Hely Tarquinio, Péricles
Ferreira e Djalma Diniz. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarquínio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
lê correspondência recebida do Ministro da Saúde, Adib
Jatene, em que solicita que esta Comissão se manifeste a
favor da emenda referente á Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF -, a ser votada nos próximos
dias na Câmara dos Deputados, e da Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Adoção e o
Tráfico de Crianças Brasileiras, Deputada Marilu Guimarães,
comunicando a instalação dessa CPI no dia 22/5/96. A seguir,
a Presidência passa à discussão e à votação de proposições
de autoria da Comissão. O Deputado Marco Régis procede à
leitura de requerimento do Deputado Gilmar Machado, que
solicita sejam expedidos ofícios por esta Casa ao Governador
do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; ao Presidente do Congresso
Nacional, Sr. José Sarney, e ao Presidente da República, Sr.
Fernando Henrique Cardoso, reivindicando deles empenho em
criar medida provisória, até que se crie a competente lei
provendo a Gratificação de Plantão Hospitalar. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Em virtude de o
Presidente ter proposição a apresentar, este passa a
Presidência ao Deputado Marco Régis e apresenta requerimento
em que solicita seja expedido ofício ao Sr. Secretário da
Saúde pedindo a fixação do Indice de Valorização Hospitalar
de Emergência para os hospitais que atendem as urgências e
as emergências das cidades-pólos do Estado e,
especificamente, de Montes Claros. Submetido a votação, é o
reqUerimento aprovado. Ato continuo, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e a votação, cada um por sua vez, são aprovados, no 2g
turno, os Projetos de Lei ns 696 e 730/96 (relator:
Deputado Marco Régis); 721/96 na forma do vencido no lQ
turno (relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira), e, no
lQ turno, os Projetos de Lei ns 736/96 (relator: Deputado
Luiz Antônio Zanto); 752/96 (relator: Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); 776/96 com a Emenda flQ 1 (relator: Deputado
Jorge Hannas). Quanto ao Projeto de Lei nQ 585/95, o
relator, Deputado Jorge Hannas, solicita seja convertido em
diligência ao autor. O Presidente defere o pedido e, a
seguir, convida para tomarem assento à mesa os seguintes
convidados: Manoel Andrade Capuchinho, Presidente da
Associação de Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMANS -
João Bosco Martins de Abreu e Alexandre Pires Ramos,

respectivamente Provedor e Diretor do Hospital Haroldo
Tourinho, na cidade de Montes Claros; Samuel Souza Figueira,
representando a Santa Casa de Misericórdia daquela cidade; e
José do Espirito Santo Batista de Castro, Administrador
Financeiro da Santa Casa, para discorrerem sobre as
dificuldades das instituições em atender os casos de
urgência e emergência na região Norte de Minas, diante da
impossibilidade de receberem o rndice de Valorização
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Hospitalar de Emergência. Participam dos debates todos os
parlamentares e convidados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 18/6/96, terça-feira, às
14h30min, destinada a apreciar o Projeto de Lei nQ 816/96,
de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a
organização da assistência social no Estado, cria o Conselho
Estadual de Assistência Social e dá outras providências,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -
João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PRELIMINAR SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA
INSTAURAR PROCESSO CRIMINAL CONTRA O DEPUTADO MIGUEL ARCANJO

DA COSTA BARBOSA
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa oficio do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado solicitando à Assembléia
Legislativa licença para instaurar ação criminal contra o
Deputado Miguel Barbosa.
Pretende a egrégia Corte processar criminalmente o referido
parlamentar, em virtude de ter sido ele denunciado pelo
Ministério Público como suposto autor de prática delituosa
descrita no art. 180, c/c o art. 288, do Código Penal,
ocorrida em meados de setembro de 1991.
A solicitação de licença, devidamente instruída com cópia

da denúncia e dos autos do inquérito policial, foi recebida
pelo Presidente desta Casa e encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça, à qual compete deliberar
preliminarmente sobre a possibilidade de se conceder essa
licença, tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado
pelo art. 56 da Constituição do Estado e em obediência ao
disposto nos arts. 55 e 57, II, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República de 1988 determina, em seu art.
27, 1Q, que sejam aplicadas aos Deputados estaduais, no
que diz respeito ás imunidades parlamentares, as mesmas
regras que disciplinam a matéria com referência aos membros
do Congresso Nacional, as quais estão consignadas no art. 53
da Magna Carta.
Erroneamente, tais imunidades têm sido consideradas como
meros privilégios dos Deputados, o que não corresponde à
verdade. E preciso ficar claro que essas imunidades são
destinadas a proteger o parlamento como um todo, tendo como
único propósito garantir a perenidade do sistema político-
representativo e a atuação livre e independente do Poder
Legislativo.
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O referido art. 53 da Magna Carta bem como o art. 56 da
Carta estadual proibem processar criminalmente os
parlamentares sem prévia licença da Casa Legislativa a que
pertencem.
Em vista desse imperativo constitucional, o Presidente do
egrégio Tribunal de Justiça solicita á Assembléia a
concessão de licença para processar o mencionado Deputado.
O Regimento Interno desta Casa disciplina, por sua vez, a
tramitação de solicitação dessa natureza em seu art. 57, II,
"a" e "b' estabelecendo que, nesses casos, a Comissão de
Constituição e Justiça deverá, em caráter preliminar,
apreciar a possibilidade de se deliberar ou não sobre o
pedido.
Esse juizo preliminar consiste em se proceder a um exame
prévio das acusações que pesam sobre o Deputado, para
verificar se os atos a ele imputados pertencem ao rol
daqueles abarcados pela inviolabilidade parlamentar. Em caso
afirmativo, a Comissão concluirá pela impossibilidade de
deliberação sobre a matéria e pela conseqüente devolução do
pedido ao Tribunal. Todavia, não se verificando a hipótese
da inviolabilidade, a Comissão dará prosseguimento ao
processo de solicitação de licença, abrindo prazo regimental
para que o denunciado apresente a sua defesa escrita e
indique provas.
Faz-se necessário, nesta oportunidade, distinguir
conceitualmente a inviolabilidade parlamentar da imunidade
propriamente dita, dado que tal distinção é fundamental para
o exame preliminar a que ora procedemos.
A Magna Carta e, também, a Carta mineira asseguram aos
membros do Poder Legislativo ampla liberdade de expressão no
exercicio de suas funções, e os protegem contra abusos ou
constrangimentos que eventualmente possam ocorrer por parte
dos demais Poderes constitucionais. Essas garantias são
chamadas imunidades parlamentares.
Refere-se o art. 56 da Constituição do Estado,
semelhantemente ao que dispõe a Carta Federal, a duas
espécies de imunidades. A primeira, denominada
inviolabilidade ou imunidade material, afasta por completo a
incidência de norma penal em virtude das opiniões, palavras
e votos proferidos pelos Deputados. A outra, denominada
imunidade propriamente dita ou imunidade formal, envolve a
disciplina da prisão e do processo penal dos parlamentares.
Em vista dessa imunidade, nenhum processo será instaurado
sem prévia licença da Casa Legislativa.
A imunidade formal relaciona-se, portanto, com a prática
pelo parlamentar de crimes comuns, ou seja, de delitos que
não se enquadram entre os chamados crimes de opinião, os
quais estão abrangidos pela inviolabilidade.
Segundo sustenta o Ministério Público em sua denúncia, o
mencionado Deputado teria incorrido nos crimes tipificados
pelo art. 180, c/c O art. 288. do Código Penal. Tais delitos
não têm nenhuma relação com os crimes de opinião, o que
afasta definitivamente a possibilidade de se invocar a
inviolabilidade parlamentar no caso presente.



;;7fl
Resta-nos, pois, no cumprimento do Regimento Interno, dar
prosseguimento ao processo em tela, fornecendo cópia da
denúncia ao citado Deputado, para que ele apresente sua
defesa, após o que esta Comissão poderá obter todos os
elementos necessários á formação do seu juizo a respeito da
matéria.
Isso posto, esta Comissão conclui, preliminarmente, pelo

prosseguimento do processo de solicitação de licença, uma
vez que, estando afastada a hipótese de inviolabilidade, há
a possibilidade de esta Casa deliberar sobre a solicitação
em apreço.
Após a apresentação da defesa pelo parlamentar denunciado,
esta Comissão, em um segundo parecer, deliberará pelo
deferimento ou indeferimento do pedido em tela, nos termos
regimentais.

Conclusão
Concluímos, preliminarmente, pela possibilidade de
deliberação sobre a solicitação de licença para processar
criminalmente o Deputado Miguel Barbosa, formulada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 750/95

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei ng
760/96 autoriza o Poder Executivo a firmar convénios com
empresas privadas que desejarem construir e reformar obras
públicas em território mineiro.
Publicada em 20/4/96, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando as Emendas ns 1 a 3.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer

5	quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Colocar o Pais nos rumos da modernidade. Esse, pode-se
afirmar, é o grande desafio que todos nós, brasileiros,
enfrentamos no momento. A sociedade e os setores produtivos

o são chamados a se adequarem às novas e maiores exigências do
mundo contemporâneo. Há o propósito generalizado de
racionalizar procedimentos, ampliar aptidões e
conhecimentos, reduzir gastos e absorver tecnologia de
ponta.

• Evidentemente, essas modificações repercutem no poder
público, exigindo sua adaptação aos novos tempos. De pronto,
o gigantesco Estado de bem-estar social, que interfere em
todos os setores da vida em sociedade, é levado a reconhecer
sua incapacidade de realizar eficientemente todas as tarefas
a que se propõs. Dai, apresentar-se inevitável a revisão do
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seu papel, hoje amplamente debatido Além disso, torna-se
essencial para o Estado rever seus procedimentos, a fim de
conseguir mais agilidade sem abdicar dos controles
indispensáveis ao setor público. Noutros termos: é preciso
ousar e inovar na busca de alternativas de atuação para o
poder público.
Nas mudanças que vêm sendo implantadas, evidencia-se o fato
de que o Estado se aproxima da sociedade para lhe delegar
serviços reputados não essenciais e, mesmo, para buscar uma
atuação conjunta.
Nesse contexto, entendemos que o Projeto de Lei nQ 760/96
representa inteligente abertura para a realização de
parceria entre o governo mineiro e o setor privado. Num
momento de acentuada escassez de recursos para investimentos
e de grande necessidade de realização de obras de infra-
estrutura para o incremento da economia, será possível, em
Minas Gerais, que empresas interessadas em se expandirem,
mas que necessitem, por exemplo, de melhores estradas,
possam, sob a supervisão do Estado, realizar tais obras.
Parece-nos, apenas, que é conveniente detalhar mais a

matéria, de modo a fixar com maior clareza o papel de cada
uma das partes envolvidas no ajuste e as condições para a
sua efetivação. Ademais, afigura-se-nos importante criar
mecanismos que garantam que a obra de infra-estrutura,
realizada sob o sistema de parceria, esteja vinculada com a
expansão das atividades da empresa voltadas para o mercado
interno e com o interesse público no empreendimento. Com
esses objetivos, apresentamos, ao final, o Substitutivo n

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 760/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
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 território do Estado, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo, na forma prevista em
regulamento, autorizado a firmar contrato ou convênio com
empresa ou consórcio de empresas que tenha estabelecimento
instalado ou em vias de instalação no território do Estado,
com objetivo de implementar sistema de parceria para
construção, recuperação ou melhoramento de obras públicas de
infra-estrutura.
Art. 2 - 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
licitatôria aplicável.
Art. 3 - Os contratos ou convénios, celebrados em
decorrência da autorização prevista no art. l, 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 o objeto
se vincule-
Art. 4g - A contratação da parceria de que trata esta lei

dependerá, em cada caso, da verificação de que a empresa ou
as empresas consorciadas poderão obter incremento
significativo de faturamento em decorrência de construção,
recuperação ou melhoramento da infra-estrutura de interesse
comum, na forma reconhecida em estimativa previamente feita
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral e pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Parágrafo único - O incremento significativo do 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. sg - Na hipótese do 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, após a
completa e total execução das obras e dos serviços, nos
termos desta lei e de seu regulamento.
Art. 6g - O reembolso, quando for o caso, se dará em
parcelas bimestrais, admitida a correção monetária prevista
em lei federal.
Art. 7 - Decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias contados do término da execução das obras e dos
serviços, caso a empresa ou as empresas consorciadas não
tenham logrado incremento de faturamento pelo menos igual a
50% (cinqúenta por cento) da estimativa de que trata o art.
4g, as obras e os serviços executados, seus bens e valores
agregados serão, automaticamente, tidos como doados, sem
encargos, ao Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, se e enquanto
não ultimada a doação, as obras e os serviços executados,
bem como seus bens e valores agregados serão considerados
como bens ou valores sob administração do poder público
estadual.
Art. 8g - Ocorrendo, nos termos e nos prazos desta lei e de
seu regulamento, o incremento de faturamento nos limites
mínimos previstos no artigo anterior, o Estado reembolsará,
como remuneração, o valor total do custo das obras e dos
serviços.
6 lg - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

garantia do pagamento previsto no 'caput deste artigo
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mediante vinculação de cotas do Estado no Fundo de
Participação dos Estados de que trata o art. 159, 1, a', da
Constituição Federal.
# 2Q - O regulamento designará a autoridade pública
competente para aprovar as obras e os serviços executados,
para os fins de autorização do pagamento do reembolso.

3Q - O valor de cada parcela de pagamento não
ultrapassará percentual incidente sobre o incremento do
faturamento líquido apurado mês a mês, relativo
exclusivamente a vendas no mercado interno, nos termos do
regulamento. -
Art. 9 - O Poder Executivo proporá as consignações e as
alterações orçamentárias, inclusive de diretrizes, que forem
necessárias para os registros e os reembolsos previstos
nesta lei.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de trinta 30 (trinta) dias.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe
Brandão - Anderson Adauto - Curva] Angelo.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 766/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o
Projeto Basquetebol do Futuro - PBF -, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a', do

Regimento Interno, a pós ser publicada, veio a matéria a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, o
referido projeto é uma entidade civil com personalidade
jurídica, sem fins lucrativos, e os membros de sua diretoria
são de reconhecida idoneidade e nada percebem pelo exercício
de seus cargos.
Portanto, estão satisfeitas as condições para que a

entidade possa ser declarada de utilidade pública, conforme
está prescrito no art. lg da Lei ng 3.373, de 13/5/65,
alterado pela Lei flQ 5.830. de 6/12/71.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
766/96 na forma original.
Saia das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 788/96



Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Raul Lima Neto,
dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de senha para
acesso do usuário aos serviços oferecidos pela TELEMIG por
meio do prefixo 900.
Publicada em 9/5/96, foi a matéria distribuida a esta
Comissão para ser apreciada quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

 

Fundamentação -
A proposição sob comento procura disciplinar os serviços
prestados por meio do código 900 pela concessionária
estadual do serviço público de telecomunicações.
Tornaram-se públicos e notórios os transtornos que os

serviços aos quais se tem acesso pelo mencionado código têm
causado aos consumidores. Estes, muitas vezes desinformados,
principalmente em se tratando de crianças e adolescentes,
utilizam os referidos serviços com muita freqüência, o que
acarreta elevação nas tarifas telefônicas mensais e prejuizo
para o patrimônio familiar.
O art. 170 da Carta da República, ao dispor sobre as
atividades econômicas, assegura que estas devem pautar-se,
entre outros principios, pela defesa do consumidor. Ademais,
a matéria insere-se no rol de competência concorrente da
União, dos Estados e do Distrito Federal: é o que se
depreende do art. 24, VIII, do mencionado texto
constitucional.
Além disso, não há nenhum impedimento no que tange à
inauguração do processo legislativo; portanto, a proposição
deve ser apreciada por esta Casa, em face do disposto no
art. 61, XVIII, da Constituição mineira.
Entendemos ser oportuna, contudo, a apresentação do

Substitutivo ng 1 ao projeto em tela, o qual objetiva melhor
adequar a proposta à consecução dos objetivos almejados.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
788/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
No 188/96

Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia
oferecidos por meio do prefixo 900, no Estado de Minas
Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O acesso aos serviços públicos de telefonia

oferecidos por meio do prefixo 900 somente será facultado às
linhas em que se tenha prévia e expressa autorização do
titular do direito de uso.
Parágrafo único - E de responsabilidade da concessionária a
instalação dos mecanismos necessários ao bloqueio dos
serviços previstos no "caput" deste artigo, podendo ser os
custos repassados aos prestadores dos serviços, nos termos
do respectivo contrato.
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Art. 2 - Considera-se gratuita a utilização do serviço
quando fornecido em desacordo com os termos desta lei.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta)
dias após a sua publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Raul Lima Neto.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 807/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em

análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Bairros Filadélfia. Marajoara e
Olhos d'Água, com sede no Município de Setim.
Publicado em 17/5/96, veio o projeto a esta Comissão para o

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195,
c/c o art. 103, V, 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame cumpre a exigência contida na Lei ng

3.373, de 12/5/55, com a redação dada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.
Não há óbice, portanto, á tramitação da matéria
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. l

do projeto, com vistas á correção do nome da entidade, o que
fazemos por meio de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
807/96 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lo:
'Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Bairros Filadélfia. Marajoara e Olhos
d'Agua, com sede no Município de Betim.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 812/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Luiz
Antônio Zanto, tem como objetivo estabelecer horário de
funcionamento das serventias do foro extrajudicial.
Publicada em 18/5/96, foi a proposição distribuída 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.

Fundamentação
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A proposição em estudo tem como objetivo estabelecer um
horário-padrão para funcionamento das serventias do foro
extrajudicial, procurando, por essa via, facilitar o
atendimento daqueles que dependem desses serviços públicos.
Apesar do relevante propósito da medida sugerida, ela não
poderá ser acolhida, em razão de óbice constitucional.
A Lei Federal nQ 8.935, de 18/11/94, que regulamenta o art.
236 da Constituição Federal, assim se exprime:
"Art 4Q - Os serviços notariais e de registro serão

prestados, de modo eficiente e adequado, em dias e horários
estabelecidos pelo iuizo competente, atendidas as
peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e
que ofereça segurança para o arquivamento de livros e
documentos.

l - O serviço de registro civil das pessoas naturais
será prestado, também, aos sábados, aos domingos e aos
feriados pelo sistema de plantão.

2ç - O atendimento ao público será, no mínimo, de seis
horas diárias" (grifos nossos)-
Como se vê, a competência para estabelecer horário de
funcionamento do foro extrajudicial é privativa do juizo, o
que impossibilita esta Casa de disciplinar a matéria. E
oportuno lembrar que, por manter consonância com a norma
supracitada, está em plena vigência o Provimento ng 43/76,
de 4/6/76, da Corregedoria de Justiça, que estabelece o
horário de funcionamento das serventias do foro
extrajudicial
Diante desses óbices, deve o projeto de lei em tela ter sua

tramitação interrompida, sob pena de esta Casa invadir seara
de competência alheia. Neste caso, cabe ao Poder Judiciário,
por instrumento normativo próprio, impor ás serventias tais
medidas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei flQ 812/96.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 826/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares -
APAE -, com sede em Governador Valadares.
Publicado em 25/5/96, 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.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, a APAE de Governador

Valadares é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há
mais de dois anos, e os membros de, sua diretoria não são
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remunerados pelos cargos que exercem Assim, a instituição
atende plenamente ao disposto na Lei flQ 5.830, de 6/12/71,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juricidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
826/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
P1Q 827/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em análise objetiva declarar de utilidade pública a Ação
Social da Paróquia de Vespasiano - ASPAV -, com sede no
Município de Vespasiano.
Publicado em 26/5/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais dos arts. 195 e 103, V, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
A mencionada Associação tem personalidade jurídica, está em
pleno funcionamento há mais de dois anos e seus diretores,
pessoas idôneas, nada recebem pelo exercício de seus cargos.
A situação da entidade está, pois, de acordo com os
requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, nada
havendo que impeça a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
827/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 18 de junho de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 831/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de
Recuperação pela Educação. Saúde e Trabalho - AREST -, com
sede no Município de Lavras.
Após a sua publicação em 31/5/96, vem o projeto a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que prevê os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidade. A referida Associação atende
às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a
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documentação apresentada, razão pela qual não encontramos
óbice à tramitação do projeto.
Entretanto, quanto ao aspecto formal, julgamos necessária a
apresentação de emenda ao art. lg do projeto, para que se
esclareça o nome da entidade, em face dos termos do art. 1Q
do seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
831/96 com a Emenda 

no 
1, a seguir apresentada.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. lg a seguinte redação;
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Recuperação pela Educação, Saúde e Trabalho - AREST -,
com sede no Município de Lavras.".
Sala das comissões, ia de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 838/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

D projeto de lei em tela, do Deputado José Bonifácio, tem
como objetivo estabelecer critérios para a realização de
leilões de veículos usados por parte do Estado
Publicada em 5/6/96, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.
Em razão do pedido de urgência formulado pelo autor da

matéria, devidamente aprovado em Plenário, o projeto tramita
na forma do art. 274 e seguintes do mesmo estatuto.

Fundamentação
O projeto em tela visa a destinar 50% (cinqüenta por cento)

dos veiculas indicados para leilão por parte do Estado para
Prefeituras ou entidades filantrópicas.
Do ponto de vista da constitucionalidade, não detectamos

óbice à tramitação da matéria, que encontra respaldo no art.
25. 6 l, da Constituição da República, o qual reserva aos
entes federados competência para dispor sobre todas as
matérias que não lhes sejam vedadas por esse Diploma Legal.
Como não há vedação, pode o Estado tratar da matéria objeto
da proposição em estudo.
Os cuidados fundamentais para a doação de bens móveis do
Estado estão listados no art. 18, caput', IQ e inciso 1,
da Carta mineira, o qual exige a prévia avaliação do bem a
ser doado, sendo dispensável a licitação, nos termos da lei.
Aplica-se, ainda, à espécie o art. 17, II, "a". da Lei n
8.666, de 21/6/93, o qual prevê a dispensa de licitação, no
caso de doação de bem móvel, desde que o donatário lhe dê
fim e uso de interesse social. Percebe-se, portanto, que o
projeto, em suas linhas gerais, está de acordo com os
preceitos constitucionais e legais que orientam a matéria.
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Quanto à iniciativa do parlamentar para inaugurar o
processo legislativo, no caso, julgamos aplicável à espécie
a permissão contida no art. 61.x inciso XIV, da Constituição
do Estado, uma vez que o tema do projeto não está incluído
entre as hipóteses previstas no art. 66 da mesma Carta.
Em que pese a tais considerações de ordem jurídico-

constitucional, o projeto em estudo merece alguns reparos do
ponto de vista técnico. Diante disso, apresentamos, na
conclusão de nosso parecer, o Substitutivo nQ 1, cujo
propósito é aprimorar tecnicamente sua redação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
838/96 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir transcrito.

SUBSTITUTIVO No 1
Dispõe sobre os critérios para realização de leilões de

veículos usados por parte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos

municípios e às entidades filantrópicas do Estado de Minas
Gerais 50% (cinqüenta por cento) dos veículos considerados
dispensáveis à composição da frota oficial e apontados para
leilão.
Parágrafo único - Para se beneficiarem do disposto no
"caput" deste artigo, somente serão consideradas as
entidades filantrópicas declaradas de utilidade pública e
que estejam em plena atividade e devidamente cadastradas na
Secretaria de Estado de Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.
Art. 2 - As doações dependerão de avaliação prévia,

dispensada a licitação quando se comprovar sua finalidade e
uso de interesse social.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de junho de 199€.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NÇS 1 A 3 AO PROJETO DE LEI

Ng 816/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 816/96, do Governador do Estado, dispõe
sobre a organização da Assistência Social, cria o Conselho
Estadual de Assistência Social e dá outras providências.
A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Em seguida, as Comissões de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Saúde e Ação Social.
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Durante a discussão da matéria no Plenário, o Deputado João
Batista de Oliveira apresentou as Emendas ns 1 e 2, e o
Deputado Irani Barbosa, a Emenda flQ 3, as quais passamos a
analisar, em conformidade com o art. 195, § 2g, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Emenda flQ 1 refere-se à composição do Conselho Estadual
de Assistência Social - CEAS. Comparando-a com o
Substitutivo nQ 1, apresentado por esta Comissão, verifica-
se que parte das alterações propostas pela emenda já havia
sido matéria do substitutivo. Ou seja, ambos propõem
aumentar de um para dois, no CEAS, o número de
representantes da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, bem como o
de usuários da Assistência Social e o de trabalhadores da
área. Propõem também reduzir de três para dois membros a
representação das entidades prestadoras de serviços na área
de assistência social.
As outras alterações propostas por essa emenda referem-se à
representação dos Conselhos Municipais de Assistência Social
e dos prestadores de serviço da área. Aumenta-se de dois
para quatro o número dos representantes dos Conselhos
Municipais no CEAS e define-se que, entre os prestadores, um
será representante das entidades privadas filantrópicas e
outro, das não filantrópicas.
Tais propostas são pertinentes, pois buscam adequar o

projeto à realidade fática. Com  a descentralização das ações
de assistência social, prevista pela Lei Federal nQ 8.742,
de 1993, o município passa a assumir papel fundamental na
estrutura do sistema. E justo, pois, que a esfera municipal
seja condignamente representada no Conselho Estadual. Por
outro lado, a inclusão, no CEAS, de um representante das
instituições privadas não filantrópicas prestadoras de
serviço na área concorre para assegurar ao Conselho maior
legitimidade, na medida em que este passa a incorporar todos
os segmentos efetivamente vinculados ao setor.
A Emenda ng 2 dá uma redação mais precisa e completa ao
inciso que trata do amparo á pessoa portadora de deficiência
como um dos objetivos da Política Estadual de Assistência
Social. Contribui, portanto, para o aprimoramento do
projeto.
Para tornar possível a incorporação do proposto nas Emendas

t	ns 1 e 2, anteriormente citadas, ao texto do substitutivo,
o	e também para que se possam introduzir, nas referidas

emendas, pequenos ajustes, estamos apresentando-as na forma
de subemenda, resguardado, no entanto, seu conteúdo
original.
As Emendas ns 1 e 3, e o substitutivo apresentado por esta
Comissão reduzem de três para dois o número de
representantes, junto ao CEAS, das instituições prestador-as
de serviços na área de Assistência Social. Além disso,
retira-se da alínea que trata da matéria a expressão
"filantrópicas", permitindo-se, assim, que as instituições
com fins lucrativos estejam representadas no Conselho. No



738

entanto, a Emenda nQ 1, que também faculta às instituições
não filantrópicas estarem representadas no Conselho, é mais
precisa, na medida em que define um representante para o
segmento filantrópico e outro para o lucrativo, enquanto a
Emenda nQ 3 possibilita que ambos os representantes dos
prestadores de serviço pertençam ao mesmo segmento.
Assim sendo, a Emenda nQ 1 nos parece mais adequada. Sua
aprovação implicará, necessariamente, a prejudicial idade da
Emenda nQ 3.
O exame do substitutivo aprovado por esta Comissão revela,
ainda, a necessidade de que se efetue uma correção de erro
material nele existente,pois, no inciso 1 do art. 13, a
palavra 'plano" deverá ser substituída pela palavra
"política", por ser a adequada. Nesse mesmo artigo, no
inciso III, verificamos ser necessário alterar a competência
do CEAS, restringindo-a à normatização e ao registro das
entidades de assistência social cuja área de abrangência
ultrapasse o limite de um município, pois essa é a amplitude
que se pretende dar à ação do Estado. Da mesma forma,
julgamos importante adequar, no art. 22, a sanção destinada
a punir irregularidades verificadas no desempenho de tais
entidades.
Percebemos, também, a necessidade de se alterar o inciso II

do art. 4Q, para tornar mais claro o seu entendimento e,
também, para conformá-lo ao disposto na Lei Orgânica da
Assistência Social, em vigor em nível nacional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas ns
1 e 2 na forma das subemendas que receberam o nQ 1, a seguir
apresentadas, ficando prejudicada a Emenda nQ 3.
Apresentamos, ainda, as Emendas ns 4 a 7 ao Substitutivo n
1, a seguir redigidas;

SUBEMENDA No 1 Á EMENDA No 1
Dê-se ao art. 12 do Substitutivo nQ 1 a seguinte redação;
"Art. 12 - O CEAS é composto de 20 (vinte) membros e

respectivos suplentes, cujos nomes são indicados á
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, de acordo com a seguinte
configuração;

- lo (dez) representantes de órgãos governamentais,
sendo:
a) 2 (dois) da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
b) 1 (um) da Secretaria de Estado da Educação;
c) 1 (um) da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral
cl) 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
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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 de defesa dos direitos de
beneficiários de assistência social, de âmbito estadual;
c) 1 (um) de entidades representativas das instituições
privadas 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 entidades representativas de trabalhadores
na área de assistência social, de âmbito estadual;
f) 2 (dois) representantes não governamentais dos Conselhos

Municipais de Assistência Social.
lg - Os representantes de Secretarias de Estado serão

indicados pelos titulares das Pastas.
§ 2Q - Os representantes dos conselhos municipais, dos
Secretários Municipais, dos usuários, das entidades de
defesa dos direitos de beneficiários, dos trabalhadores da
área e das entidades prestadoras de serviço de que tratam os
incisos deste artigo serão eleitos em foro próprio, com
registro em ata especifica.

3g - Os membros do CEAS não serão remunerados, e suas
funções serão consideradas serviço público relevante.

- O CEAS é presidido por um de seus membros, eleito
para mandato de 1 (um) ano, permitida recondução por igual
período.
# 5Q - O CEAS contará com uma Secretaria Executiva, cuja

estrutura será estabelecida em ato do Poder Executivo.".
SUBEMENDA Np 1 À EMENDA No 2

Dê-se ao inciso III do art. SQ do Substitutivo ng 1 a
seguinte redação:
"Art. Sg - ...................................
III - o amparo á pessoa portaddra de deficiência e a
promoção de sua habilitação, reabilitação,
profissionalização e integração ao mercado de trabalho;".

EMENDA No 4
Dê-se ao inciso II do art. 4Q do Substitutivo ng 1 a

seguinte redação:
"Art. 4g - . , .................................
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar

o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
políticas públicas;".

EMENDA No 5
Dê-se aos incisos 1 e III do art. 13 do Substitutivo nQ 1 a

seguinte redação:
"Art. 13 - ...................................
- aprovar a política estadual de assistência social;

II - .........................................iii - normatizar o registro e registrar as entidades e
organizações de assistência social cuja área de atuação
ultrapasse o limite de 1 (um) município;".
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EMENDA No 6
Dê-se ao art. 22 do Substitutivo flQ 1 a seguinte redação:
Art. 22 - As entidades e organizações de que trata o art.

13, LII, que incorrerem em irregularidade na prestação de
recursos repassados pelos poderes públicos terão sua
inscrição no CEAS cancelada ou suspensa, segundo critérios a
serem definidos pelo próprio CEAS, sem prejuízo das ações
cíveis e penais cabíveis, resguardando-se o atendimento aos
usuários, conforme normas do Conselho Nacional de
Assistência Social.".

 

EMENDA No 7 -
Dê-se ao Parágrafo único do art. 21 do Substitutivo nQ 1 a

seguinte redação:
"Art. 21 - .....................
Parágrafo único- Para cadastramento ou recadastramento de

entidades assistenciais na Secretaria de Estado do Trabalho
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente será

exigida a apresentação do certificado de registro e
autorização de funcionamento expedido pelo Conselho
Municipal de Assistência Social, onde este estiver
constituido.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira,
relator - João Batista de Oliveira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 1.393/95
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Educação, Desporto e Turismo e
Lazer, a proposição em tela tem por objetivo o
encaminhamento de pedido de informações à Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração a respeito do
não-atendimento de pedidos de aposentadoria e do não-
pagamento de qüinqüênio e férias-prêmio aos funcionários
públicos.
Publicada em 11/5/96, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição em apreço pretende se solicitem informações à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração sobre
irregularidades que estariam acontecendo na concessão de
benefícios a servidores públicos estaduais.
Conforme se depreende do próprio texto analisado, pedidos
de aposentadoria, férias-prêmio e adicionais por tempo de
serviço teriam sido denegados pela administração estadual, o
que importa apurar, em virtude de tratar-se de matéria
sujeita ao disposto no art. 62, XXXI. da Constituição do
Estado:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ............................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
No que tange ao direito violado do servidor e ao possível
dano dai resultante, convém averiguar cada beneficio
isoladamente.
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A Constituição Federal garante, no art. 40, três
possibilidades de ocorrência da aposentadoria. A
Constituição Estadual repete, no art. 36, critérios
idênticos aos da Carta Federal.
As férias-prémio e os adicionais por tempo de serviço
sujeitam-se também à prescrição constitucional, como se pode
aferir do texto do art. 31, incisos 1 e II. da Constituição
Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional flQ
18/95:
"Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil:
- adicionais por tempo de serviço;

II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses,
adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo
exercido de serviço público do Estado de Minas Gerais,
admitida sua conversão em espécie, paga a titulo de
indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro
das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de
adicionais por tempo de serviço.!"
Sobre os adicionais por tempo de serviço, cumpre, ainda,

observar o que dispõe o parágrafo único do supracitado art.
31.
"Parágrafo único - Cada periodo de 5 (cinco) anos de

efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de dez
por cento sobre seu vencimento e gratificação inerente ao
exercício de cargo ou função, o qual a estes se incorpora
para o efeito de aposentadoria (...
Quanto à obediência às regras regimentais, constatamos
enquadrar-se o requerimento nas disposições nos arts. 245,
XII e 246, em consonância com o art. 80, VIII, 'd", do
Regimento Interno. Não há, portanto, nada que possa obstar
sua tramitação.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.393/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de junho de
1996.
Wanderley Ávila, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 162a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE JUNHO DE 1995

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios e telegramas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 861 e
862/96 - Requerimentos ngs 1.507 a 1.509/96 - Requerimentos
da Comissão de Saúde e Ação Social (2) e dos Deputados Romeu
Queiroz e outros, José Bonifácio, Anderson Adauto e Péricles
Ferreira - Comunicações: Comunicações do Deputado Sebastião
Navarro Vieira e da Comissão de Saúde e Ação Social -
Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
José Bonifácio e Romeu Queiroz e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira; discurso do
Deputado Gilmar Machado; aprovação; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos;
anulação da votação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - 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 - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Pio 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 - Miguel Martini -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 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, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.



1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lo-Secretário, lê a seguinte

correspondência
OFÍCIOS

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração, informando que a Secretaria da Saúde não se
opõe à doação do imóvel objeto do Projeto de Lei nQ 412/95 e
que a documentação pertinente ao assunto foi enviada à
Procuradoria-Geral do Estado para as providências cabíveis.
(- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n
412/95.)
Dos Srs. Ângela Maria Pereira Silva, Leonardo Pereira
Barros, Luciana Pereira Barros, Lúcio José da Silva, Luis
Gustavo Pereira Barros, Wanda Lúcia Mafalda Barros, Wanderly
de Barros Gomes, funcionários públicos, solicitando a
rejeição do Projeto de Lei np 813/96. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nQ 813/96.)
Da Associação Mineira de Assistência aos Excepcionais -
AMAE -, solicitando a aprovação dos projetos de lei que
criam o Fundo e o Conselho Estadual de Assistência Social.
(- Anexe-se aos Projetos de Lei flQ5 816 e 819/96.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. António do Valle e Lael Varella, Deputados

Federais, e Ronan Ramos de Oliveira, Chefe de Cerimonial do
Governo do Estado, agradecendo convite para a reunião
especial em homenagem á memória do Sr. José Maria Alkmin.
Da APAE de Araxá, solicitando empenho para a aprovação dos
projetos de criação do Conselho e do Fundo Estadual de
Assistência Social. (- Anexe-se aos Projetos de Lei ns 819
e 816/96.)

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 861196
Dá nova denominação ao trecho de estrada que liga o

Distrito de Santana do Capivari à divisa com o Estado de São
Paulo, passando pelos Municípios de Itanhandu e de Passa-
Quatro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Passa a denominar-se Cardeal Motta o trecho de
estrada denominado Rodovia dos Bandeirantes, que liga o
Distrito de Santana do Capivari à divisa com o Estado de São
Paulo, passando pelos Municípios de Itanhandu e Passa-
Quatro.
Art. 2ç - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Nada mais justo que dar a denominação de

Cardeal Motta, insigne prelado do Sacro Colégio Pontificio,
ao trecho da estrada que liga Minas Gerais a São Paulo.
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, natural de Bom Jesus
do Amparo, foi ordenado em 1918, exercendo com dedicação e
zelo apostólico suas atribuições religiosas. Foi capelão do
Asilo Serra da Piedade, Reitor do Seminário Belo Horizonte e
Arcebispo de São Luiz do Maranhão e de São Paulo.
Em solenidade presidida pelo ilustre homenageado, uma

estátua de Nossa Senhora Aparecida foi colocada na divisa
dos dois Estados brasileiros, local de sangrentas batalhas
na Revolução de 1932, o que, na interpretação do devoto
Cardeal, representava a certeza de que a padroeira do Brasil
velaria por mineiros e paulistas, evitando, assim, futuras
desavenças.
Por certo esta Casa, reconhecendo a importância de um homem
que se dedicou ás causas da Igreja e de seu povo e o
altruísmo de sua conduta, se empenhará na aprovação deste
projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 862196
Altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O inciso 1 do art. 12 da Lei nQ 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passa a vigorar acrescido dos seguintes
subitens:
"Art. 12 - ...................................
II- .........................................
a-1 - 18% (dezoito por cento) nas operações com mercadorias
e prestações de serviços relacionados com cosméticos e
produtos de toucador-
a-2 - Suprimam-se do item 6 da tabela F, anexa a esta lei,
as expressões 'cosméticos e produtos de toucador'.
Art. 2Q - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à
regulamentação desta leL
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1997.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1996.
Miguel Martini
Justificação: O projeto de lei em tela acrescenta
dispositivo à Lei ng 6.763, de 1975, que trata da
Consolidação da Legislação Tributária e Administrativa do
Estado, visando reduzir dos atuais 25'!, para 18% a aliquota
de ICMS incidente nas operações internas sobre cosméticos,
produtos de toucador e congêneres.
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Sabe-se que os benefícios fiscais do ICMS

'
entre os quais a

redução de aliquota, são concedidos por meio de convênio
interestadual celebrado no Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ -, nos termos da Lei Complementar nQ 24,
de 1975, recepcionada pelo art. 34. BQ, do ADCT da
Constituição Federal e na forma prevista no art 155. inciso
XII, 'g", da Carta Federal.
No entanto, como exceção a essa regra, o inciso VI do art.
155 da mesma Carta, ressalvada a deliberação do CONFAZ,
permite ao Estado adotar aliquota interna não inferior à
prevista para a operação interestadual, que atualmente ê
fixada em 12% , desde que seja por meio de lei ordinária, na
forma da Emenda Constitucional nQ 3, de 1993. Além disso, a
iniciativa para projetos de lei que tratam do sistema
tributário estadual não foi reservada exclusivamente ao
Governador do Estado.
Em tempos remotos, quando o ICMS do Estado era 17% para

todos os produtos cosméticos, empresas como L'oréal de Paris
e wella mantinham unidades de distribuição no Estado,
promovendo maior arrecadação de impostos, assim como
melhores preços no varejo, com o aumento injustificado da
aliquota de 17% para 25%, essas empresas, assim como várias
outras, se afastaram de Minas Gerais, instalando-se em
Estados que mais favoreciam seu ramo.
Os produtos cosméticos têm sido considerados supérfluos ou
inerentes à vaidade humana, o que é um equivoco, pois são
ferramentas de trabalho para profissionais do ramo, tais
como barbeiros, cabeleireiros, massagistas, esteticistas,
manicures e outros cuja atuação Influencia diretamente o
volume de vendas de produtos para comerciantes do ramo.
A redução proposta beneficiaria essa classe de
profissionais autônomos, impulsionando sua produtividade na
medida em que facilitaria a aquisição dos respectivos
instrumentos de trabalho, permitindo-lhes melhor
qualificação da mão-de-obra aplicada, estimulada por maior
procura do consumidor. Por outro lado, também favoreceria o
Estado ao fortalecer a venda, gerando maior arrecadação do
ICMS.
Registre-se: o projeto de lei que tramitou nesta casa
reduzia a aliquota apenas para perfumes, água de colônia e
cosméticos de origem nacional, permanecendo a aliquota de
25% para os mesmos produtos de origem estrangeira, o que é
vedado por artigo do Código Tributário Nacional - CTN -, por
ser o Brasil signatário do GATT - General Agreement on
Tariffs and Trade -, que não pode permitir tratamento
tributário privilegiado a produto nacional em detrimento do
estrangeiro.
Na certeza de que a redução da aliquota será compensada na
receita estadual pelo incremento dos negócios, além de
permitir a geração de empregos no setor, possibilitando mais
divisas para a balança comercial do Estado de Minas Gerais,
contamos com a colaboração dos nobres pares para a aprovação
do projeto em tela.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
196, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.507/96, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
reativada a Comissão de Estudos Integrados da Bacia do Rio
Doce com vistas ao estudo das causas da poluição da referida
bacia e ao estabelecimento de estratégia para sua
despoluição. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

 

NQ 1.508/96, da Comissão de Saúde e Ação Social
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas a que adote medida provisória até que se sancione lei
instituindo a Gratificação de Plantão Hospitalar.
NQ 1.509/96, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com
vistas à fixação do índice de Valorização Hospitalar de
Emergência - IVHE - para hospitais de urgências e
emergências das cidades-pólos do Estado, especificamente
Montes Claros. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação
Social.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Saúde e Ação Social (2) e dos Deputados Romeu Queiroz e
outros. José Bonifácio, Anderson Adauto e Péricles Ferreira.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Sebastião Navarro Vieira e da Comissão de Saúde e Ação
Social.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em
Plenário do ex-Deputado Raul Messias, que nos honra esta
tarde com a sua presença, parlamentar brilhante, de cujo
trabalho damos testemunho.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 1 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 de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor

das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 42a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei flQS 696/96, do Deputado Ivo José.
721/96, do Deputado João Leite, e 730/96, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos (Publique-se-); e pelo Deputado
Sebastião Navarro Vieira - concessão ao poeta poços-caldense
Marcus Vinícius de Moraes do Colar do Mérito Cultural, da
publicação 'Revista Brasília de Literatura" (Ciente Oficie-
se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio
em que solicita, na forma regimental, seja incluído em ordem
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do dia o Projeto de Lei no 629/95, de sua autoria, uma vez
que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo
para emitir seu parecer A Presidência defere o requerimento
nos termos do inciso VII do art. 244, c/c o art. 141, do
Regimento Interno
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz e outros em que se
solicita, na forma regimental, seja convocada reunião
especial em homenagem ao 75Q aniversário do inicio das
atividades da Companhia Belgo-Mineira em nosso Estado. A
Presidência defere o requerimento em conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno e oportunamente
fixará a data da reunião.
Requerimento do Deputado Péridles Ferreira em que solicita
seja atribuído regime de urgência ao Projeto de Lei n
469/95, do Deputado José Bonifácio, que estabelece
incentivos para a exoneração voluntária de servidores
públicos estaduais e dá outras providências Para encaminhar
a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado-
0 Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr Presidente

Com relação a esse requerimento, vamos votar contrariamente
a ele porque entendemos que o programa de desligamento
voluntário precisa ser amplamente discutido. Não podemos
votar essa matéria na base do rolo compressor, mas, antes,
devemos promover um amplo debate, senão vamos pagar caro,
como o Rio Grande do Sul e outros Estados que implantaram,
de forma atabalhoada, esse programa. Como pudemos ver hoje,
em um debate com o Secretário da Administração, realmente há
muitos pontos polêmicos que precisam ser mais bem
examinados. Vamos votar contra esse requerimento, que apenas
satisfaz o Palácio e não dá ensejo à discussão da matéria.
Muito obrigado
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. (- Pausa.) A Presidência
verifica, de plano, que não há quorum para continuação dos
trabalhos, uma vez que não há nenhuma reunião de comissão em
andamento. A Presidência torna sem efeito a votação do
requerimento do Deputado Péricles Ferreira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo
mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 9 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 34a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia oito de maio de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
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OS Deputados José Henrique, Dimas Rodrigues, Dilzon Meio,
José Maria Sarros e Ivair Nogueira, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Henrique, declara abertos os trabalhos,
informa que a reunião se destina a ouvir os convidados, Srs.
Marcos Lúcio Siqueira, Superintendente da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTU - DEMETRO -, e Cláudio
Assis Velho, representando o Sr. Geraldo Rabelo Dayrell,
Superintendente Regional da RFFSA em Minas Gerais, que
discorrerão sobre o transporte de massa por trem
metropolitano ou suburbano na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, e solicita ao Deputado Dilzon Melo que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente convida para
tomarem assento á mesa os Srs. Marcos Lúcio Siqueira e
Cláudio Assis Velho. Com a palavra, o Deputado Ivair
Nogueira, autor do requerimento que motivou os convites, faz
suas considerações iniciais acerca do assunto. A seguir,
fazem suas exposições os Srs. Marcos Lúcio Siqueira e
Cláudio Assis Velho. Registra-se, nesta oportunidade, a
presença do Vereador Mauricio Caminhas, da Câmara Municipal
de Setim, e do Sr. Delso Batista, da Associação da Vila
Recreio e Teresõpolis de Betim. Na fase de debates, fazem
uso da palavra o Deputado Ivair Nogueira, o Vereador
Mauricio Batista, o Sr. Marcos Lúcio Siqueira e o Sr.
Cláudio Assis Velho, constando seus pronunciamentos em notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de convidados, demais
autoridades e parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1996.
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Dilzon Melo -

José Maria Barros - Ivair Nogueira - Sebastião Costa.
ATA DA 19 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quatorze horas do dia vinte e oito de maio de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados José Henrique, Dimas Rodrigues, Sebastião
Costa, Dilzon Meio, José Maria Barros, João Batista de
Oliveira e Ivair Nogueira, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. José Militão Costa, Secretário de
Assuntos Municipais; Sebastião Helvécio Rosenburg,
Presidente do TRE-MG; João Alberto Vizzotto, Superintendente
da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda, representando
o Sr.' João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, e a Sra.
Maria Coeli Simões Pires, Procuradora desta Assembléia, que,
na qualidade de palestrantes, irão discorrer,
respectivamente, sobre os seguintes tópicos: a administração
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do novo município até a sua instalação; a participação do
novo município nas parcelas das receitas distribuídas aos
municípios remanescentes; as eleições de 1996 nos novos
municípios; e a autonomia municipal. Acham-se presentes,
também, a Sra. Eliane Lima Xavier, Diretora Judicial do TRE-
MO, e o Sr. Didimo Inocêncio de Paula, Diretor do Fórum
Eleitoral da Capital. O Presidente convida os Srs. José
Militão Costa, Sebastião Helvécio Rosenburg e João Alberto
Vizzotto, as Sras. Maria CoeM Simões Pires e Eliane Lima
Xavier e o Sr. Didimo Inocêncio de Paula para tomarem
assento á mesa. Com a palavra, o Deputado João Batista de
Oliveira, autor do requerimento que motivou os convites, faz
suas considerações iniciais acerca do assunto. A seguir, o
Presidente informa aos Deputados e aos demais participantes
que será permitido fazer perguntas aos palestrantes após
suas respectivas exposições Registra-se, nesta
oportunidade, a presença dos Deputados Bonifácio Mourão,
Foninho Zeitune, Anderson Adauto, Miguel Martini, Olinto
Godinho, Bilac Pinto, Kemil Kumaira, João Leite e Paulo
Schettino. Passam a fazer suas explanações os Srs José
Militão Costa, Sebastião Helvécio Rosenburg, João Alberto
Vizzotto e a Sra. Maria Coeli Simões Pires. Após as
exposições, a Presidência concede a palavra ao Deputado
Anderson Adauto, que tece considerações a respeito do
assunto. Aberta a fase de debates, o Presidente encaminha
aos palestrantes as perguntas formuladas pelos presentes, as
quais são respondidas cada uma por sua vez, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente faz suas considerações finais, agradece o
comparecimento dos parlamentares, dos ilustres expositores e
dos demais participantes, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Ivair
Nogueira - Sebastião Costa - José Maria Barros - Dilzon
Melo-
ATA DA 424 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e cinco minutos do dia cinco de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos,
Wilson Trópia e Antônio Roberto, membros da supracitada
Comissão. Está presente também o Deputado Clêuber Carneiro.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson
Trõpia que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na
pauta e proceder a uma avaliação do trabalho desenvolvido
pela Comissão, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente.
D Presidente faz a leitura de abaixo-assinado dos moradores
dos Bairros Jardim Teresópolis, Imbiruçu, Vila Recreio e
Novo Amazonas, os quais solicitam visita desta Comissão ao
córrego situado na Rua das Flores, em Betim, para apurar
poluição causada por lixo hospitalar depositado no
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mencionado córrego. A Presidência esclarece que no dia 13 de
junho esta Comissão fará uma visita ao Frigobet, em Betim,
conforme requerimento aprovado e na ocasião, poderá,
conforme agenda da Comissão, também atender ao pedido dos
moradores daquela região. Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Em discussão, o
Projeto de Lei ng 252/95, de autoria do Deputado Raul Lima
Neto, que disciplina o exercício da pesca nos cursos de água
do domínio estadual e dá outras providências. Com  a palavra,
o relator, Deputado Ronaldo Vasconcel los, apresenta parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, no 2ç turno, do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Na
fase de discussão, o Deputado Wilson Trópia apresenta
requerimento em que solicita seja adiada a apreciação do
parecer do Deputado Ronaldo Vasconcelios. Submetido o
requerimento à apreciação da Comissão, este é rejeitado. O
Presidente, nesta fase, usa da palavra para discutir o
projeto e para parabenizar o Deputado Raul Lima Neto pela
iniciativa de apresentar uma proposição tão importante, a
qual foi amplamente discutida por parlamentares e
representantes de entidades ligadas à pesca e aprimorada
pelo relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos, apôs ter
recebido vários substitutivos, e conclui dizendo que agora
será suprida a carência de legislação sobre a pesca no
Estado. Encerrada a discussão, coloca-se em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade: O Deputado Ronaldo
Vasconcellos usa da palavra para registrar a importância
desse projeto de lei para o Estado. Em razão do Dia Mundial
do Meio Ambiente, a Presidência faz um pronunciamento no
qual avalia o trabalho desta Comissão, no período de
fevereiro de 1995 até esta data. Ato continuo, os Deputados
Wilson Trópia, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconcellos tecem
considerações sobre a importância do trabalho da Comissão de
Meio Ambiente, conforme consta nas notas taquigráficas. Na
oportunidade, o Deputado Ronaldo Vasconcellos distribui a
todos os presentes a cartilha "Cuide Bem da Nossa Terra', de
sua autoria. O Presidente parabeniza o jornal "Eátado de
Minas" pela publicação de matéria no caderno 'Estado
Ecológico" do dia 5/6/96, que traz edição comemorativa sobre
o Dia Mundial do Meio Ambiente e, em seguida, faz a leitura
dos nomes de entidades e empresas que compõem a lista suja
da AMDA. 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, 12 de junho de 1996.
Ivo José. Presidente - Wilson Trôpia - Antônio Roberto.

ATA DA 10? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO



VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e cinco minutos do dia cinco de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Arnaldo Penna, Paulo
Piau e Durval Angelo, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Paulo Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa aos parlamentares que a TELEMIG
encaminhou à Comissão a discriminação de ligações
interurbanas que havia sido solicitada e esclareceu Que as
ligações urbanas são registradas apenas na forma de impulso.
Em seguida, faz a leitura dos Oficias ns 1.061 a 1.063/96,
em que o Tribunal de Justiça do Estado comunica que foram
impetrados três mandados de segurança contra esta
Assembléia, pelas empresas Tema Consultoria Económica e
Financeira Ltda. e HG Consultoria Ltda. e pelo Sr. Marcos
Letayf Macedo. A Presidência informa que a Procuradoria da
Casa está preparando as informações solicitadas, que serão
encaminhadas ao órgão competente, e lê oficio enviado pela
empresa Tema Consultoria Econômica e Financeira Ltda. , em
que comunica que encaminhou cópia do oficio lido em 29/5/96
a cada membro da Comissão, pelo fato de ele não ter sido
lido na integra; informa que o Tribunal de Justiça concedeu
liminar suspendendo a decisão da CPI quanto à quebra do
sigilo bancário dos impetrantes e reitera o pedido de que
sejam observados os direitos e as garantias constitucionais
nas decisões da Comissão. O Presidente determina que os
ofícios sejam anexados aos autos e comunica que a finalidade
da reunião é tratar de assuntos de interesse da Comissão. O
Deputado Durval Angelo afirma que a decisão do Poder
Judiciário sobre o sigilo bancário, a qual espera seja
favorável, poderá criar uma jurisprudência para as CPIs da
Assembléia Legislativa e menciona o exemplo de CPIs que,
mesmo não atuando em nível federal, já conseguiram quebra de
sigilo bancário. O Presidente informa que a Consultoria da
Casa vai fazer o estudo de 1.230 DAMEF5 e, se for encontrada
alguma irregularidade, irá contatar as empresas envolvidas
para que sejam visitadas e esclareçam as dúvidas existentes
quanto aos documentos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Geraldo Rezende. Presidente - Carlos Pimenta - Gilmar
Machado - Ivair Nogueira - Alberto Pinto Coelho - Arnaldo
Penna.
ATA DA 31? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia doze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Gil Pereira e Carlos
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Pimenta, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Marcelo Gonçalves e Dimas Rodrigues.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Gil Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente leva ao
conhecimento dos Deputados as correspondências recebidas do
Cartório de Registro de Imóveis de lg Oficio de Governador
Valadares, do Tribunal de Contas do Estado, da
Administradora de Terminais Rodoviários S.A. - ADTER - e do
Banco Central do Brasil, publicadas no "Diário do
Legislativo" nos dias 8, 11, 12 e 15/6/96, respectivamente.
A Presidência determina à assessoria da Comissão que tome as
providências que se fizerem necessárias. Ato continuo, dá
ciência aos Deputados do recebimento do Projeto de Lei n
778/96 e dos Requerimentos ns 1.450, 1.454 e 1.465/96. Logo
após, o Presidente procede à distribuição do Projeto de Lei
nQ 778/96 e do Requerimento nQ 1.450/96 ao Deputado Gil
Pereira. Em seguida, a Presidência esclarece aos Deputados
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
ordem do dia e a ouvir os representantes de entidades
públicas e privadas, que discutirão os diversos aspectos da
exploração do terminal rodoviário desta Capital,
especialmente no que se refere ao serviço prestado ao
consumidor e ã legalidade da licitação e do contrato que
concedem à ADTER o direito à exploração daquele terminal.
Passa-se à 2a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeto de Lei n
695/96, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
da matéria no lQ turno, com a Emenda nQ 2, da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e pela
rejeição da Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Presidente, em seguida, passa à 3a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas
à deliberação conclusiva da Comissão. Com a palavra, o
Deputado Gil Pereira, relator do Requerimento nQ 1.450/96,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A
seguir, o Presidente submete a discussão e votação, nos
termos da Deliberação da Mesa nQ 487, os Requerimentos ns
1.464 e 1.465/96, que são aprovados. Na seqüência dos
trabalhos, o Presidente registra a presença dos Srs. Marco
Aurélio Carone, Presidente da Associação Mineira dos
Usuários de Transporte de Passageiros e Cargas - AMUT P & C
-; Duma Couto e Sérgio Luiz Castro Tamm de Lima,
representando o Dr. Maurício Brandi Aleixo, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado. O Presidente explica o
objetivo da reunião e, logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas explanações sobre o assunto
em tela e respondam às perguntas formuladas pelos Deputados
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presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Apôs os
debates, o Deputado Marcos 1-lelênio apresenta requerimento em
que solicita seja formulado apelo ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que determine as
providências administrativas necessárias á regularização da
concessão para administração do terminal rodoviário de Belo
Horizonte, a fim de se evitar a discussão da matéria no
âmbito do Poder Judiciário, o que já é cogitado pela
Associação Mineira dos Usuários de Transporte de Passageiros
e Cargas, não obstante a preservação do principio da
moralidade na prática de atos que visem ao interesse
público. O Deputado Gil Pereira assume a Presidência e
submete a votação esse requerimento, que é aprovado. O
Deputado Marcos Helénio reassume os trabalhos e agradece aos
convidados pela participação e pelos valiosos subsídios
prestados à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 19 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio

Andrade.
ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marco Régis, Jorge Eduardo de
Oliveira, Jorge Hannas e João Batista de Oliveira, membros
da Comissão de Saúde e Ação Social Marcos Helénio. Antônio
Andrade e Olinto Godinho, membros da Comissão de Defesa do
Consumidor. Acham-se presentes, também, os Deputados Alencar
da Silveira Júnior e Hely Tarquinio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara
abertos os trabalhos e informa aos Deputados que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Carlos Alberto Pereira Gomes,
Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de
Estado da Saúde; Rilke Novato Públio, Presidente do Conselho
Regional de Farmácia; José Aparecido Vidal, representante do
Sindicato de Farmacêuticos de Minas Gerais; Aluisio Antônio
Andrade de Freitas, Presidente do Conselho Estadual de
Entorpecentes de Minas Gerais, e José Alves Tõrres,
Presidente da Associação de Farmácia, que discutirão o
Projeto de Lei do Senado ng 41/93, que dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos. A seguir, a Presidência
solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Logo apôs, a Presidência passa á
discussão e à votação de proposições da Comissão. Em virtude
de o Presidente ter proposições de sua autoria a apresentar,
este passa a Presidência ao Deputado Marco Régis. O Deputado
Marcos Helénio apresenta dois requerimentos, o primeiro,
solicitando seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Saúde e Ação Social e de Defesa do Consumidor, com a



754

finalidade de se colherem subsídios para a apreciação do
Projeto de Lei flQ 718/96, de autoria do Deputado Luiz
Antônio Zanto, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas
pelo Estado a fim de melhorar as condições nutricionais da
população, convidando para participar da reunião autoridades
ligadas ao assunto; e, o segundo, solicitando seja realizada
reunião conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social e
Defesa do Consumidor, com a finalidade de se ouvirem novas
denúncias de irregularidades e crimes cometidos no Hospital
UNIMED de Betim, convidando para participar da reunião
representantes da referida instituição hospitalar, do
Ministério Público Estadual e da Associação Médica do Estado
e a autoridade policial responsável pela delegacia
especializada em erros médicos, além dos cidadãos envolvidos
com as aludidas denúncias. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira apresenta requerimento em que solicita reunião
conjunta das Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor,
com a finalidade de se convidarem o Presidente da Associação
Médica de Minas Gerais e representantes do Ministério
Público, para discutirem os seguintes assuntos: cooperativas
de saúde, planos de saúde e seguro saúde, com o objetivo de
esclarecer a abertura do mercado às empresas multinacionais,
além de outras questões, como os aumentos das mensalidades
dos planos de saúde, seu controle e a retirada da tabela de
honorários da Associação Médica. Submetido a votação, é O
requerimento aprovado. A seguir, o Presidente lê oficio
enviado pelo Deputado Federal Elias Murad, justificando sua
ausência na reunião. Prosseguindo, a Presidência passa a
palavra ao Sr Carlos Alberto Pereira Comes, Superintendente
de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde,
que discorre sobre o Projeto de Lei do Senado nQ 41/93.
Participam dos debates todos os convidados e parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Deputado Marco Régis apresenta requerimento em que solicita
seja enviado oficio ao Congresso Nacional manifestando
posição contrária ao Projeto de Lei ng 41/93, atualmente em,
tramitação, e manifestando apoio ao substitutivo apresentado
pelo Deputado Federal Zaire Rezende, nos termos propostos
pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e pelo
manifesto subscrito por dezenas de entidades de saúde.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião , determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade - Marco Régis
- Gil Pereira - Arnaldo Penna.
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de
junho demil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de
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Oliveira e João Batista de Oliveira, membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado
Arnaldo Penna. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Ato continuo, a
Presidência passa á discussão e à votação de proposições da
Comissão. Em virtude de ter proposição a apresentar, o
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira e apresenta requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, que a Mesa envie ofícios
aos Deputados Federais mineiros, manifestando a posição
desta Comissão em favor da implantação da CPMF, em atenção
ao apelo do Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, em favor
desse pleito. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Após, o Deputado Carlos Pimenta retoma a
Presidência e esclarece que, nos termos do edital de
convocação, a reunião se destina a apreciar, no lQ turno, o
parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto
de Lei nç 816/96, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a organização da assistência social no Estado, cria o
Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras
providências. A seguir, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Este emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação das Emendas ns 1 e2
na forma de subemendas que receberam o nQ 1, ficando
prejudicada a Emenda nç 3, e apresenta as Emendas nçs 4 a 7
ao Substitutivo nQ 1. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Hely Tarquinio

- Luiz Antônio Zanto.
ATA DA 41a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito
de junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos
Helénio, Geraldo Rezende, Paulo Piau e Elbe Brandão
(substituindo os dois últimos aos Deputados Clêuber Carneiro
e Romeu Queiroz, respectivamente, por indicação das Bancadas
do PFL e do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini,
declara abertos os trabalhos e esclarece que, nos termos do
edital de convocação, a reunião se destina à apreciação, no
2o turno, do parecer sobre o Projeto de Lei ng 819/96, de
autoria do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual
de Assistência Social - FEAS - e dá outras providências. O
Presidente solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Devido à ausência do
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relator, Deputado Clêuber Carneiro, a Presidência
redistribui a matéria ao Deputado Geraldo Rezende. Em
seguida, passa à discussão e ã votação de proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a
palavra, o relator, Deputado Geraldo Rezende, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
do vencido no 1g turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a reunião que se fará realizar
às 141h30min do dia 19/6/96, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo - Romeu Queiroz
- Geraldo Rezende - Alencar da Silveira Júnior - José Maria
Barros - Ailton Vilela.
ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de junho
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Romeu Queiroz e Durval Angelo (substituindo este ao Deputado
Marcos Helénio, por indicação da Bancada do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e esclarece que, nos termos do edital de
convocação, a reunião se destina a apreciar o parecer sobre
o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei ng 787/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
realizar transação com a Companhia Paraibuna de Metais. A
seguir, o Presidente distribui a matéria ao Deputado Romeu
Queiroz. Com a palavra, este emite parecer mediante o qual
conclui pela rejeição do Substitutivo nQ 1 ao referido
projeto. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. 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, 20 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior -

Geraldo Rezende - Marcos Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 685/98

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Miguel
Martini, dispõe sobre a concessão de financiamento de
equipamentos corretivos a portadores de deficiência física.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria. A seguir, a Comissão de Saúde e Ação Social, ao
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analisar o mérito da proposta, pronunciou-se pela sua
aprovação.
A requerimento do Deputado Marcos Helênio, nos termos do
art. 190 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, vem a
matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva a concessão de
financiamento de equipamentos corretivos a portadores de
deficiência física.
A assistência aos deficientes físicos está consagrada nos
arts. 203, IV, e 227, lg, II, da Constituição Federal e no
art. 22 da Carta Mineira.
Considerando que o portador de deficiência física possui

maiores dificuldades para interagir socialmente, faz-se
necessário que o Estado o ampare, implementando medidas que
facilitem o seu acesso a bens e serviços coletivos, públicos
ou privados.
Os direitos básicos do consumidor se desdobram em duas
grandes vertentes: direitos inerentes á pessoa humana e ao
patrimônio individual. Interessam-nos os primeiros, que
protegem a vida, a saúde e a segurança. Dessa forma,
entendemos que o portador de deficiência física tem direito
não só à assistência do Estado, com vistas a facilitar sua
integração na sociedade, mas, sobretudo, à prestação de
serviços públicos adequada e eficaz
Embora existam órgãos ligados à assistência social, que,

por intermédio do Sistema Unico de Saúde, subsidiam a compra
de equipamentos corretivos de deficiência física, são
necessárias outras alternativas que atendam ao deficiente de
baixo poder aquisitivo.
Entendemos, outrossim, que a proposição reconhece a

situação especial do deficiente, possibilitando-lhe a chance
de efetiva integração social, razão pela qual merece
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

685/96 no lQ turno.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Marcos Helénio, Presidente e relator - Antônio Andrade -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 716/96
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, tem como objetivo estabelecer critérios para
inscrição em concurso público para ingresso na administração
pública estadual.
Publicada em 27/3/96, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, que já se manifestaram favoravelmente sobre a
matéria na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
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Agora, em razão de requerimento subscrito pelo autor da
proposição, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto em tela visa a tornar menos burocrático o
processo de inscrição nos concursos realizados pela
administração pública estadual, tendo, ainda, o claro
propósito de estabelecer parâmetros para a cobrança das
taxas exigidas dos candidatos.
Outra questão de que trata a proposição diz respeito ã
eliminação da chamada taxa de inscrição para os candidatos
comprovadamente pobres nos termos da lei. Infere-se, pois,
que estamos diante de medida de cunho eminentemente social,
a qual visa a beneficiar aqueles que, apesar de deterem
conhecimento, não têm como ingressar no serviço público por
absoluta falta de recursos.
O conjunto de medidas consubstanciado no projeto em estudo
é salutar do ponto de vista do cidadão, que, muitas vezes,
fica excluido do certame em razão do excesso de burocracia.
Entendemos ser aplicável à espécie a regra contida no
Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 4Q,
preceitua:
"Art. 4 - A Politica Nacional de Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
1- ............................................
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos".
Sendo essa uma relação de consumo que se estabelece entre o
candidato e a administração pública, entendemos que o
projeto em tela se ajusta à hipótese prevista no dispositivo
supracitado.
Pensamos, contudo, que deva ser aprovado o Substitutivo n
1, da Comissão de Constituição e Justiça, por melhor definir
o conteúdo da proposição em análise.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lQ

turno, do Projeto de Lei np 716/96 na forma do Substitutivo
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade. relator -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 738/96
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Durval Angelo, dispõe
sobre a concessão de incentivo fiscal a pessoas juridicas
que empreguem presidiários e egressos.
Publicada, foi a matéria remetida, inicialmente, à Comissão

de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação.
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Pronunciou-se, em seguida, a Comissão de Defesa Social, que

apresentou o Substitutivo flQ 1 á proposição.
A pedido do autor, a matéria passou a tramitar em regime de
urgência e, a requerimento do Deputado Marcos Helênio, veio
a esta Comissão, que passa a emitir seu parecer sobre o
assunto.

Fundamentação
A proposição trata de matéria relevante, como já foi
apontado pelas doutas Comissões que nos precederam na sua
análise. Os problemas relacionados com a situação dos
presídios, superlotados e transformados em focos de
rebeliões periódicas, demonstram que medidas urgentes devem
ser tomadas, objetivando equacioná-los ou minimizar seus
efeitos.
Por outro lado, se se pensa em reeducação e em socialização

de egressos do sistema penitenciário, sabe-se que é por meio
do trabalho que tais processos poderão ser mais bem
realizados.
O projeto em tela procura favorecer a integração dos
presidiários e dos egressos, uma vez que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais ás empresas que os
empregarem.
No entanto, concordamos com a opinião do relator na
Comissão de Defesa Social, que optou por uma condensação do
texto, visando a eliminar algumas imperfeições nele
observadas e possibilitando que o Executivo regulamente a
forma de concessão dos incentivos da maneira que lhe for
mais conveniente.
Acreditamos, ainda, ser necessária a supressão de uma

expressão contida no referido substitutivo, o que nos leva a
apresentar a Emenda nQ 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 738/96 no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Defesa Social, e com a Emenda
nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA Hp 1
Suprima-se a expressão "máximo" no art. 3Q do Substitutivo
ng 1, da Comissão de Defesa Social.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
João Leite. Presidente - Hely Tarquinio, relator - Antônio

Roberto - Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 770/96
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João
Leite, tem como objetivo proibir o transporte de passageiros
em pé no transporte coletivo intermunicipal.
Publicada em 25/4/96, foi a proposição distribuída á

Comissão de Constituição e Justiça, que, em 21/3/96, emitiu
parecer favorável á tramitação da matéria.
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Agora, para atender ao que dispõe o art. 196, c/c o art.
103, V, "e", do Regimento Interno, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epigrafe visa estabelecer critérios para o
transporte coletivo intermunicipal no que diz respeito à
condução de passageiros em pé. A avaliação do tema deve ser
precedida de uma interpretação do Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nQ 8.078, de 1990), que assim se
expressa:
"Art. 3g - Fornecedor é toda pessoa fisica ou juridica,

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.

1Q - . . ...................- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.
Art. 4g - A Politica Nacional de Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes prindipios:
1- ............................................
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente

o consumidor:
a) .............................................
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.

Art. 6 - São direitos básicos do consumidor:
- a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos

provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos.
ir- ............
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em

geral
A extensa citação de dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor faz-se necessária para que sejam dirimidas
quaisquer dúvidas porventura surgidas na apreciação da
matéria: trata-se, no caso, de relações de consumo que têm
desdobramentos inevitáveis na área da saúde. Vislumbra-se,
portanto, que as relações entre os passageiros e os
prestadores dos serviços cogitados no projeto estão
tuteladas no Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois,
se submeter às regras nele contidas.
Não há dúvida, também, de que o excesso de passageiros
viajando em pé coloca em risco a segurança de todos. A
medida sugerida tem, então, o propósito de limitar o número
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de passageiros que podem viajar nessas condições. Por outro
lado, limita os trajetos nos quais se permite tal prática.
A proposição em estudo está plenamente consoante com as
regras contidas no Código de Defesa do Consumidor,
especialmente no que diz respeito á segurança dos usuários,
razão pela qual merece a nossa acolhida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lQ

turno, do Projeto de Lei np 770/96 acrescido da Emenda nQ 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996. -
Marcos Helénio, Presidente - Carlos Pimenta, relator -

Antônio Andrade.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 777/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.
Após publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre

a matéria no 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, 1, fla",
do Regimento Interno.

Fundament ação
A entidade citada orienta seus esforços para o
desenvolvimento de atividades beneficentes. Visando à
promoção humana e tendo por base a doutrina cristã, atende
famílias carentes, prestando-lhes assistência moral,
material e espiritual. E também responsável pela formação e
pela fundação de novas conferências que tenham vinculo com a
Sociedade São Vicente de Paulo.
Tendo em vista o caráter filantrópico da associação, é

justa a declaração de sua utilidade pública.
Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a
apresentação de emenda ao art. 1Q do projeto, para que se
corrija o nome da entidade.

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

Lei no 777/96 com a Emenda np 1, a seguir apresentada.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 512/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei flQ
612/95, que objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Cantinho da Cinderela, com sede no Município de Contagem,
foi aprovado no lQ turno, na forma proposta.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, conforme preceituam as
disposições regimentais.

Fundamentação
A Creche Cantinho da Cinderela é entidade civil sem fins
lucrativos, que tem por objetivo prestar amparo social e
material à infância, dando prioridade aos filhos dos
moradores do Bairro Inconfidentes. Dessa forma, propicia-
lhes abrigo, alimentação, educação e assistência médico-
odontológica.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora do titulo

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 512/95 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 737/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado José Henrique,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo, com sede no
Município de Itanhomi.
Aprovado o projeto no 1Q turno, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos do art. 104, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância
de seus trabalhos que, tendo natureza assistencial, cultural
e esportiva, visam à integração de seus associados e
dependentes na comunidade.

Conclusão
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 737/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 759/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Homens do Amanhã - AHAMAN -, com sede no Município de
Governador Valadares.
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Após aprovação da matéria no ip turno, em sua forma
original, vem ela a esta Comissão para o 29 turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O trabalho desenvolvido pela AHAMAN é de grande
importãncia, uma vez que visa a dar proteção às crianças e
aos adolescentes carentes, priorizando o atendimento aos
meninos de rua. Para tanto, desenvolve programas que
procuram integrá-los na sociedade e no ambiente familiar,
com responsabilidade, civismo, cidadania e liberdade.
Acreditamos, pois, ser oportuna a declaração de utilidade
pública dessa instituição.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 759/96 no 29 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 769/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Rémolo Aloise,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Esportivo e Assistência
Social dos Amigos de São Sebastião do Paraiso, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.
Aprovada no 19 turno, vem a matéria a esta Comissão para o
29 turno de deliberação conclusiva, nos termos do art. 104,
1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
proposição, reconhecemos a pertinência de se declarar de
utilidade pública a Associação mencionada, tendo em vista
seu caráter filantrópico.
Devemos mencionar, além do mais, que o importante trabalho
realizado pela entidade abrange as áreas educacional,
cultural e esportiva.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 769/96 no 29 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 772/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Industrial São Pedro,
com sede no Município de Betim.
Aprovado o projeto no 19 turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 29
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A referida entidade desenvolve trabalho de assistência a
famílias e a menores carentes do bairro, inclusive
Providenciando moradia para eles, no louvável esforço de
melhorar suas condições de vida.
Defende também os interesses da população junto a entidades
públicas e privadas, sendo, portanto, merecedora da
declaração de utilidade pública.

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

Lei nQ 772/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 368/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 366/95, de autoria do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APÂE de
Conceição da Aparecida -, com sede no Município de Conceição
da Aparecida, foi aprovado no 2Q 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, 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 366/95
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Conceição da Aparecida -, com
sede no Município de Conceição da Aparecida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Conceição da
Aparecida -, com sede no Município de Conceição da
Aparecida.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 610/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 610/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega,
com sede no Município de Catas Altas da Noruega, 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, § l Q, 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 NO 610/95
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São

Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega, com sede no
Município de Catas Altas da Noruega.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega,
com sede no Município de Catas Altas da Noruega.
Art. 2Q - Esta léi entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 656/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 656/96, de autoria do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
entidade Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, com sede no
Município de Poços de Caldas, 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 Hp 655196
Declara de utilidade pública a entidade Gota de Leite Sinhá

Junqueira Lemos, com sede no Municipio de Poços de Caldas -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, com sede no Município
de Poços de Caldas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 13 de junho 1996.
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão. relatora -

José Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 669/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 669/96, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Guanhães -, com sede no Município de Guanhães, 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
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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 NO 669/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Guanhães -, com sede no Municipio
de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Guanhães -, com
sede no Municipio de Guanhães.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 677/96
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei nQ 677/96, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Cristina -, com sede no Municipio de Cristina, foi aprovado
no 2p 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, 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 No 677196
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Cristina -, com sede no Municipio
de Cristina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Cristina -, com
sede no Municipio de Cristina.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 16 de junho de 1996.
Paulo Schet.tino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 680/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 680/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos do Conjunto Pongelupe e Adjacências, com
sede 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 à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lo, 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 680196
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos

do Conjunto Pongelupe e Adjacências, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró-Melhoramentos do Conjunto Pongelupe e Adjacências, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 688/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 688/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Desterro, com sede no Município
de Igarapé, 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, 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 Np 688/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora do Desterro, com sede no Município de Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora do Desterro, com sede no Município
de Igarapé.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 689/SE
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 689/96, do Deputado Romeu Queiroz, que
dá a denominação de Rodovia Rúbio Ortiz Von Bentzeen
Rodrigues ao trecho da Rodovia MG-10 que liga o Município de
Conceição do Mato Dentro à ponte sobre o córrego Vacaria,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.



768

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundc
a técnica legislativa, seja dada à 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 Np 689/96
Dá a denominação de Rodovia Rúbio Ortiz Von Bentzeen
Rodrigues ao trecho da Rodovia MG-10 que liga o Município de
Conceição do Mato Dentro à ponte sobre o córrego Vacaria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica denominado Rodovia Rúbio Ortiz Von Bentzeen

Rodrigues o trecho da Rodovia MG-10 que liga o Município de
Conceição do Mato Dentro à ponte sobre o córrego Vacaria.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 704/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 704/96, de autoria do Deputado
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a
Associação Comunitária de Ribeirão, com sede no Município de
São Francisco, 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 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 NO 704/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Ribeirão, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Ribeirão, com sede no Município de São
Francisco.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Pip 712/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 712/96, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos -,
com sede no Municipio de Martinho Campos, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg 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, 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 No 712/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos -, com sede no
Município de Martinho Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Martinho Campos
-, com sede no Município de Martinho Campos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 722/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 722/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública o Centro Espirita
Pai Joaquim de Aruanda, com sede no Municipio de Brumadinho,
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 ip, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 722196
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Pai Joaquim

de Aruanda, com sede no Município de Brumadinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Pai Joaquim de Aruanda, com sede no Município de
Br umad 1 nho.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.

a

Li
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 163a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE); Ata - Correspondência: Oficio flQ 19/96, do
Governador do Estado - Ofícios, telegrama e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQ5 863 a 865 e
868/96 - Projetos de Resolução ns 866 e 867/96 -
Requerimentos nQs 1.510 a 1.513/96 - Requerimentos da
Comissão de Assuntos Municipais; da Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a Estudos
sobre o Processo de Apuração dos índices do Valor Adicionado
Fiscal-VAF- dos Municípios de Minas Gerais e Acompanhar os
Trabalhos da Comissão Especializada Criada pela Secretaria
de Estado da Fazenda para Apurar as Variações do VAF nos
Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha, Referentes ao
Período de 1992 a 1995; dos Deputados Jorge Hannas e outros,
e Marco Régis e outros - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Assuntos Municipais e dos Deputados Luiz Antônio
Zanto (3) e Marco Régis (3) - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Ibrahim Jacob, Ronaldo Vasconceilos, Elbe
Brandão e Gilmar Machado - Registro de presença - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições - Palavras
do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de redação final
do Projeto de Lei Complementar n 10/95 e dos Projetos de
Lei nQs 104, 351 e 624/95 e 762 e 725/96; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marco Régis e
outros; deferimento - Requerimento do Deputado Jorge Hannas
e outros; deferimento - Requerimento da Comissão Parlamentar
de inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a Estudos
sobre o Processo de Apuração dos índices do Valor Adicionado
Fiscal-VAF- dos Municípios de Minas Gerais e Acompanhar os
Trabalhos da Comissão Especializada Criada pela Secretaria
de Estado da Fazenda para Apurar as Variações do VAF nos
Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha, Referentes ao
Período de 1992 a 1995; aprovação - Requerimentos dos
Deputados Péricles Ferreira e Anderson Adauto; aprovação -
Requerimentos da Comissão de Saúde e Ação Social (2);
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Romeu
Queiroz, José Bonifácio e Ronaldo Vasconcel los; aprovação -
Votação, em IQ turno, do Projeto de Lei ng 787/96;
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; deferimento;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Durval Angelo;
votação do Substitutivo nQ 1, salvo emenda e destaque;
rejeição do substitutivo; votação do projeto, salvo emenda e
destaque; aprovação do projeto; votação da Emenda nQ 1;
aprovação; votação da Emenda nQ 2; discursos dos Deputados
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Marcos Helênio e Durval Angelo; questões de ordem; chamada
para recomposição de "quorum" inexistência de número
regimental para votação; suspensão e reabertura da reunião;
rejeição da Emenda ng 2 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei nQ 378/95; aprovação na forma do vencido em lg turno,
com a Emenda no 1 - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 818/96; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 252/95;
aprovação na forma do Substitutivo ng 1 - Questão de ordem -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO -
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajainar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo
Rezende - 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 Henrique - José Maria Barros - 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
Vasconcel los - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trõpia.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 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, a Sra. 2?-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior-

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"OFICIO NO 19196

Belo Horizonte, 20 de junho de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, para

atender requerimento que lhe fez o Presidente da reunião
conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Geraldo
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Santanna, e com o intuito de fornecer subsidio à apreciação,
por essa egrégia Assembléia Legislativa, do Projeto de Lei
nQ 814/96, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas - FUNDIEST -, o anexo Protocolo para
Implantação de Indústria, firmado pelo Estado de Minas
Gerais e pela empresa Mercedes-Benz do Brasil S.A.
Acompanham o protocolo ora encaminhado, como parte
integrante dele, vinte e sete anexos.
Reitero a Vossa Excelência, nesta oportunidade, minhas

expressões de elevado apreço.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 814/96.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Lula Carlos Biasutti, Presidente do Tribunal de
Alçada do Estado, agradecendo convite para a reunião
especial em homenagem à memória de José Maria Alkmim.
Da Sra. Maria Lúcia Prandi. Deputada à Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e membro da Frente
Parlamentar Estadual pelo Fim de Todo Tipo de Violência e
Exploração contra Crianças e Adolescentes, encaminhando
relatório que trata do desaparecimento do menor Sérgio
Leonardo Gonzaga Cardoso em 28/9/87 e seu reaparecimento em
12/5/96, e solicitando apoio desta Casa para a erradicação
da situação de horror e barbárie imposta à sociedade por
seqüestradores. (- A Comissão de direitos e Garantias
Fundamentais.)
Do Sr. João Humberto Silva Novais, Prefeito Municipal de
Prata, solicitando adoção de medidas pela não-extinção da
Fundação Nacional de Saúde- (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)
Do Sr. João Pereira Brandão Neto, Prefeito Municipal de São
Gonçalo do Abaeté, agradecendo convite para participar da
reunião das regiões Central, Norte e Noroeste.
Do Sr. Onizio Queiroz de Lima, Presidente da Câmara

Municipal de Carneirinho, solicitando providências em favor
da fiscalização da arrecadação do ICMS nas fronteiras desse
município- (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Da Sra. Hélia Santos Grigorini, Coordenadora da APAE -
Barão de Cocais, solicitando apoio para a aprovação do
Projeto de Lei ng 816/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
816/96.)
Da Sra Léa Paulucci Cascapera, Diretora Executiva da
Associação Barbacenense de Assistência aos Excepcionais -
ABAE -, solicitando apoio para a aprovação dos Projetos de
Lei nçs 816 e 819/96. (- Anexe-se aos Projetos de Lei ngs
816 e 819/96.)
Da Sra. Ana Lúcia Barra Somes e outros, servidores públicos

estaduais (80), solicitando a rejeição do Projeto de Lei ng
813/96. (- Anexem-se ao Projeto de Lei ng 813/96.
Do Sr. José Duarte Carvalho, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte -
5ETRANSP -, informando sobre os danos causados a veículos
que transportavam torcedores ao Estádio Magalhães Pinto para
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o jogo entre o América e o Atlético, realizado no dia
9/6/96. (- A Comissão de Educação.)
Da Câmara Mineira do Livro, solicitando apoio da Casa a fim
de que as editoras participantes do Programa Nacional do
Livro Didático recebam o pagamento relativo aos livros já
entregues às escolas. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

TELEGRAMA
Do Sr. Zenaldo Coutinho, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado do Paraná, agradecendo o convite para
participar do Fórum Técnico Orçamento e Políticas Públicas.

CARTa ES
Dos Srs. Jaime Martins, Deputado Federal; José Maria
Borges, Presidente do IPSEMG; Luiz Gonzaga Teixeira,
Secretário Adjunto da Cultura, agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem á memória do Sr. José Maria
Ai kmi m -
Do Sr. Eduardo Barbosa, Secretário do Trabalho (2),

agradecendo os convites para participar do Ciclo de Debates
1'Agribusiness" e da reunião especial em homenagem à
Associação Comercial de Juiz de Fora.

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 Ng 863196

Declara de utilidade pública o Coral Trovadores da
Mantiqueira, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Coral

Trovadores da Mantiqueira, com sede no Município de Santos
Dumont.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 17 de junho de 1996.
José Bonifácio
Justificação: O Coral Trovadores da Mantiqueira é sociedade
civil sem fins lucrativos, que funciona há mais de dois
anos, conforme atestado da Juíza de Direito juntado ao
processo, e tem por finalidade estimular a prática do canto.
De acordo com os documentos apresentados, a entidade

preenche todos os requisitos para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto.
- 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 864/96
Declara de utilidade pública a Associação Regional dos

Professores - ARP -, com sede no Município de Passos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Regional dos Professores - ARP -, com sede no Município de
Passas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação Regional dos Professores - ARP -
com sede no Município de Passos, foi criada no dia 6/7/76,

por um pequeno grupo de professores. Da sua fundação até
esta data, a ARP tem-se dedicado firmemente à consecução de
seus objetivos sociais.
Sua diretoria não recebe nenhuma remuneração, sendo seus
membros pessoas idôneas, que aplicam a totalidade dos
recursos recebidos em beneficio da própria entidade,
conforme atestado do Juiz da 2a Vara Civel, Sr. Guilherme
Fraga. Seus estatutos, conforme certificado da lavra do
Tabelião José Mauricio da Silveira Moraes, encontram-se
devidamente registrados no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e das Pessoas Jurídicas de Passos. desde 16/8/76.
Conceder, portanto, o titulo declaratório de utilidade
pública à ARP de Passos será garantir-lhe as melhores
condições para a realização de seu meritório trabalho.
- Publicado, vai o projeto ás 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 865/96
Dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a conservação do

solo agrícola e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O solo agrícola é bem de interesse comum a todos
os habitantes do Estado, cabendo ao poder público
disciplinar seu uso e ocupação, com vistas à sua conservação
e à otimização da exploração econômica, nos
termos desta lei.
Art. 2g - Para os efeitos desta lei, considera-se solo

agrícola a camada superficial da crosta terrestre destinada
á exploração agrossilvopastoril e à conservação dos recursos
naturais, não submetida a outros ordenamentos jurídicos,
tais como parcelamentos urbanos, industriais ou comerciais,
parques e reservas florestais, estradas e rodovias
Art. 3o - Para a consecução dos objetivos previstos nesta
lei, o Poder Executivo, por meio de órgão colegiado,
interinstitucional e com participação paritária da sociedade
civil, estabelecerá regiões prioritárias para conservação de
solos e identificará áreas de risco de erosão e
desertificação, com vistas a sua recuperação e proteção.
Art. 4g - Ao órgão colegiado mencionado no artigo anterior

compete preci puamente:
- definir a política estadual de conservação de solos;



775 fN
II - aprovar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de

Solos;
III - definir diretrizes para a criação de comissões

municipais de conservação de solos;
IV - sugerir medidas de incentivo à implementação de planos

de manejo • e conservação de solos e recuperação de solos
degradados, em especial para a agricultura familiar;
V - estabelecer as formas de tecnologias a serem aplicadas
segundo as regiões prioritárias;
VI - julgar os recursos apresentados conforme o disposto no
parágrafo único do art. SQ desta lei.
Art. 5g - A utilização do solo agrícola, nas áreas
consideradas prioritárias ou de risco, somente será
permitida mediante plano técnico de manejo, elaborado de
acordo com as recomendações do órgão responsável pela
condução da política de conservação do solo no Estado.
§ lg - A elaboração do plano técnico a que se refere o
caput do artigo é de competência de profissional
legalmente habilitado.

- A agricultura familiar será assegurada assistência
técnica gratuita na elaboração dos planos técnicos de manejo
das áreas sob sua exploração, com recomendações tecnológicas
compatíveis com sua realidade socioeconõmica e ambiental.
Art. 6o - O planejamento do uso adequado do solo agrícola
terá como unidade a sub-bacia hidrográfica,
independentemente de divisas ou limites da propriedade
rural
Art. 7Q - O Poder Executivo criará, na estrutura de órgão
ou entidade ligados à proteção dos recursos naturais, num
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da
publicação desta lei, um serviço especifico de conservação
de solos, com a finalidade de:

- identificar áreas de risco iminente de erosão e
desertificação, estabelecendo critérios técnicos de
recuperação;
II - elaborar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de

Solos;
III - desenvolver programas de treinamento de técnicos,

agricultores e trabalhadores rurais em técnicas de uso,
manejo e conservação de solos;
IV - levantar, sistematizar e divulgar as tecnologias

existentes, bem como experiências já desenvolvidas, em
especial aquelas adaptáveis às condições ecológicas e
socioeconõmicas da agricultura familiar;
V - realizar programas educativos sobre uso, manejo e
conservação de solos;
VI - implantar redes de monitoramento da qualidade dos

solos;
VII - fiscalizar a utilização do solo agrícola, em

consonância com o plano técnico especifico.
Parágrafo único - O plano de que trata o inciso II será

elaborado num prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir da data de publicação desta lei e deverá ser revisto
a cada 3 (três) anos.
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Art. Bg - 0 não-cumprimento das obrigações contidas nesta
lei, conforme a natureza e o grau da infração, a extensão do
dano, a área ou a região de ocorrência, sujeita os
infratores às seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 2 (duas) a 10.000 (dez mil) UFIRs, a ser

calculada nos termos do decreto regulamentador;
III - suspensão do acesso aos benefícios dos programas de

apoio do poder público estadual;
IV - suspensão da atividade.
Parágrafo único - Das penalidades caberá recurso ao•ôrgão

colegiado mencionado no art. 4g desta lei.
Art. 9g - A aplicação das penalidades previstas nesta lei
será precedida de ação educativa, garantida a assistência
técnica gratuita à agricultura familiar.
Art. 10 - As obras públicas e privadas a serem implantadas

nas áreas de solos agrícolas deverão obedecer a um plano de
controle de erosão e de suas conseqüências, sem prejuízo do
estipulado no Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e no
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -, exigidos por lei.
Parágrafo único - O plano de controle a que se refere o
artigo deverá prever possíveis indenizações, a cargo do
empreendedor, por danos causados ã propriedade rural.
Art. 11 - Ao profissional legalmente habilitado, quando

comprovadamente em serviço de coleta e análise de dados para
fins científicos ou de diagnóstico do meio natural, será
concedida licença para coletar material, experimentar
tratamentos de solos e promover escavações.
Art. 12 - Os programas de assentamento destinados à
agricultura familiar deverão seguir plano de manejo e
conservação de solo elaborado e assistido pelo órgão
responsável pelo assentamento-
Art. 13 - A recuperação das áreas em processo adiantado de
degradação ou desertificação é de responsabilidade do
causador do dano.
§ lQ - O poder público estadual ou municipal poderá, nos

casos em que o responsável pelo dano se recuse a fazê-lo,
executar as obras necessárias à recuperação das áreas
degradadas, independentemente de desapropriação.

- As despesas decorrentes da recuperação serão
cobradas daquele que causou o dano, na forma do regulamento
desta lei, assegurada à agricultura familiar linha de
crédito especifica para o financiamento das obras.

3g - Caso a área recuperada não apresente condições de
aproveitamento agrícola, esta será declarada de preservação
permanente, devendo ser gravada sua perpetuidade, sem ônus
para o proprietário.
Art. 14 - As práticas e os procedimentos necessários ao

cumprimento desta lei, consoante o plano técnico especifico,
terão prioridade nas linhas de financiamento das entidades
oficiais de crédito, bem como naquelas que dependam da ação
do poder público estadual para sua liberação.
Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.



Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1996.
Comissão de Agropecuária e Política Rural (Paulo Piau -
Elbe Brandão - Olinto Godinho - Geraldo Nascimento).
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos nos foi

oferecido na forma de um anteprojeto de lei pela Comissão de
Representação do Fórum Técnico Terra Viva - Uso Manejo e
Conservação do Solo e contempla as principais propostas
oriundas daquele fórum, promovido por esta Casa em novembro
último. Â seguir, transcrevemos parte do ofício da referida
Comissão, que encaminhou a proposição e que, a nosso ver,
justifica plenamente a matéria:
'Belo Horizonte, 18 de junho de 1996.
Exmo Sr. Presidente da Comissão de Agropecuária e Política

Rural da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
E com satisfação que apresentamos a essa egrégia Comissão o

anteprojeto de lei sobre uso, manejo e conservação do solo
agrícola, resultante dos trabalhos da Comissão de
Representação eleita por ocasião do Fórum Técnico Terra
Viva, com as seguintes considerações:
- o uso e a ocupação do solo são a base da exploração
agropecuária, a qual responde por mais de 70% das áreas
ocupadas no Estado de Minas Gerais;
- a conservação de solo é medida fundamental para a

garantia da produção e da produtividade agrícolas, e também
fator primordial para o equilíbrio ambiental;
- o uso, o manejo e a conservação do solo interferem
diretamente na qualidade e na quantidade dos recursos
hidricos disponíveis;
- a necessidade de um ordenamento legal para o uso, o

manejo e a conservação do solo foi aprovada unanimemente
pelos representantes da sociedade civil organizada que
participaram do Fórum Técnico Terra Viva.

Por oportuno, como membros da comissão eleita ao final do
referido fórum com a missão precipua de acompanhar os seus
desdobramentos, cumpre-nos lembrar que esta proposição é
fruto do trabalho profícuo que desenvolvemos em conjunto com
a Comissão de Agropecuária, da qual solicitamos o empenho em
proporcionar a maior agilidade possível á tramitação da
matéria nesta Casa. Com isso, o Estado disporá, em pouco
tempo, de um instrumento legal que, além de ordenar o uso do
solo agrícola, proporcionará um enriquecimento da
assistência técnica e da pesquisa na área de uso, manejo e
conservação de solos.

Atenciosamente, Comissão de Representação do Fórum Técnico
Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo (Sociedade
Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA -; Rede de
Tecnologias Alternativas; Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Ferros; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muriaé;
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-MG
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-; Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -; Fundação
Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS -; Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo -
CNPS-EMBRAPA -; Universidade Federal de Viçosa -
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
ternos do art. 195, c/c o art. 103 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 868/96
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial do
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Oliveira Fortes,
com sede no Município de Oliveira Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Oliveira Fortes, com sede no Município de Oliveira Fortes.
Art. 2Q - Esta lei em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 1996.
José Bonifácio
Justificação: O Núcleo Assistencial do Desenvolvimento
Comunitário dos Amigos de Oliveira Fortes é entidade sem
fins lucrativos, com sede no Município de Oliveira Fortes.
Funciona há mais de dois anos, conforme atestado anexo, e
tem por finalidade promover o desenvolvimento comunitário
por meio da realização de obras e melhoramentos, além de
proporcionar atividades assistenciais à comunidade carente.
E justo, portanto, outorgar à entidade o titulo declaratôrio
de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás 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 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. lQ - Fica instituído, no âmbito da Secretaria da

Assembléia Legislativa, o Programa de Desligamento
Voluntário de Servidor Público - PDV.
Art. 2 - O servidor público estável ou não estável,
ocupante de cargo efetivo ou de função pública, nos termos
da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, e da Deliberação
nQ 463, de 19 de setembro de 1990, que, no prazo de 20
(vinte) dias prorrogáveis da data da publicação do
regulamento desta resolução, requerer sua exoneração ou
dispensa nos termos desse programa fará jus à seguinte
compensação indenizatória:

- 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 gozadas nem

convertidas em espécie, adquiridas anteriormente à Emenda à
Constituição nQ 18/95;
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IV - pagamento de gratificação natalina proporcional ao

período aquisitivo existente na data do desligamento;
V - acesso aos serviços de assistência médica do IPSEMG,
extensivo aos seus dependentes, pelo período de um ano a
contar da data do desligamento, respeitadas as condições da
legislação previdenciária especifica;
VI - inclusão em programa de treinamento e assistência para
reingresso no mercado de trabalho, desenvolvido pela
Assembléia ou pelo Poder Executivo, nos termos do inciso VI
do art. 3o da Lei n .....de 196.
l - 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,
acrescidas de 20% (vinte por cento).

- Para os servidores não estáveis, a indenização de
que trata o inciso 1 deste artigo corresponderá à
remuneração mensal do servidor mais as vantagens de caráter
permanente, por ano de serviço público prestado ao Estado de
Minas Gerais.
§ 3Q - 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.

- Será observado como valor máximo de remuneração,
para fins de base de cálculo da indenização de que trata o
inciso 1 deste artigo, o limite fixado no § l Q do art. 24 da
Constituição do Estado de Minas Gerais e estabelecido para
Secretário de Estado.

- Considera-se ano de serviço, para os fins deste
artigo, cada ano integral ou fração igual ou superior a seis
(6) meses de efetivo serviço prestado ao Estado de Minas
Gerais.
Art. 3 - A formalização do processo de desligamento será

disciplinada em deliberação da Mesa.
# lç - Compete à Mesa da Assembléia a decisão final e
irrecorrivel sobre o pedido de desligamento, que considerará
os seguintes elementos;

- 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 disponiveis.
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 a 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 públicos;
V - possuir débito para com o IPSEMG;
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VI - pertencer a quadro de pessoal não abrangido por esta
resolução.
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. 2Q desta
resolução.
Art. 5 - 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 POV, e, deferida essa inclusão, a licença perderá efeito
de pleno direito, ficando o servidor desligado, na forma
desta resolução.
Art. 6 - O cargo público ou função vagos em decorrência da
exoneração ou da dispensa do servidor de que trata esta
resolução se extinguem automaticamente.
Art. 7 - Os servidores cujos pedidos de desligamento forem
deferidos não poderão ser nomeados durante o prazo de 2
(dois) anos contados da exoneração ou da dispensa, para
cargo ou função na Assembléia Legislativa, salvo na hipótese
de nomeação decorrente de aprovação em concurso público.
Art. 8Q - O servidor receberá o valor total apurado da
indenização de que trata esta resolução no prazo de 10 (dez)
dias contados na 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 remuneração mensal.
Art. 9 - A implementação do programa instituído nesta
resolução fica condicionada à liberação, pelo Poder
Executivo, dos recursos consignados no contrato de abertura
de 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 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 de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de
1996.
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Avila - Réniolo Aloise - Ermano Batista.
- A Mesa da Assembléia para parecer.
PARECER SOBRE A PRESTAÇAO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1995
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Nos termos do art. 90, inciso XII, da Constituição
Estadual, o Governador do Estado remeteu, em 27/2/96, à
Assembléia Legislativa o Balanço Geral do Estado relativo ao
exercício financeiro encerrado em 31/12/95.
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Enviado por meio da Mensagem nQ 85/96, foi o referido
processo recebido em 28/2/96 e publicado no Diário do
Legislativo!! de 2/3/96.
Nos termos do art. 76, inciso 1, da Constituição mineira,

compete ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas
anualmente pelo Governador do Estado e sobre elas emitir
parecer prévio no prazo de 60 dias, contados de seu
recebimento. Aquela Casa apreciou a matéria, e na sessão
plenária de 16/4/96, emitiu parecer prévio favorável a sua
aprovação, o qual, encaminhado por meio do Oficio nQ 19/96,
foi recebido pela Assembléia Legislativa em 17/4/96 e
publicado em 19/4/96.
Nos termos dos arts. 228 e 231 do Regimento Interno,
passamos a analisar a prestação de contas em epigrafe.

Fundamentação
A Constituição mineira, em seu art. 74, dispõe que compete
à Assembléia Legislativa exercer a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado e das entidades da administração indireta, com o
auxilio do Tribunal de Contas. O art. 76, inciso 1, do mesmo
Diploma Legal estabelece que compete ao Tribunal de Contas
apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em 60 dias
contados de seu recebimento.
Para tanto, foi constituída pela Corte de Contas, conforme
decisão plenária publicada no diário oficial do Estado, em
1Q/8/91, a Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Estado. Cabe a essa Comissão o
acompanhamento permanente da execução orçamentária do
Estado, para a elaboração de relatório técnico, enfocando os
aspectos do desempenho orçamentário, financeiro, patrimonial
e operacional do exercício. Esse relatório visa a respaldar
o Conselheiro relator na emissão do parecer prévio, de sua
responsabilidade.
Analisando a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas,
verificamos que o trabalho foi elaborado com base no exame
da composição do orçamento fiscal e de investimentos, no
acompanhamento da execução orçamentária mediante balancetes
mensais, em informações colhidas no sistema informatizado
(SIAFI), na análise do Balanço Geral, no relatório da
Superintendência Central de Contadoria Geral em
demonstrativos analíticos e em informações obtidas junto aos
órgãos e ás entidades da administração direta e indireta do
Estado.
Vale ressaltar que, conforme o novo Regimento Interno do
Tribunal de Contas, publicado no 'Minas Gerais' de 8/3/95,
além da análise feita por aquela Comissão, o processo passa
pela revisão das Diretorias de Fiscalização Financeira e
Orçamentária daquela Casa, que apreciam as contas
apresentadas. Não obstante, o processo é distribuído à
Auditoria e à Procuradoria do Tribunal, que também opinam
sobre a matéria, antes da deliberação do Plenário.
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Assim, corroboramos a decisão da Corte de Contas, que, após
acurada e exaustiva análise prévia, emitiu parecer favorável
à aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do
Governador, do Estado referentes ao exercício de 1995, por
meio do projeto de resolução a se9uir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇAO No 867/96
Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercido de 1995-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 1995.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Marcos Helênio - Geraldo Rezende - Anderson
Adauto.
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira para receber emenda pelo prazo de dez dias.

REQUERIMENTOS
Ng 1.510/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a se regularizar a
concessão para a administração do terminal rodoviário de
Belo Horizonte, a fim de se evitar a discussão da matéria no
âmbito do Poder Judiciário. (- A Comissão de Administração
Pública.
NQ 1.511/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando seja formulado apelo ao Procurador-Chefe da
Defensoria Pública com vistas a se designar um Defensor
Público para Betim. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
NQ 1.512/96, da Comissão de Defesa do Consumidor e de Saúde
e Ação Social, solicitando seja formulado apelo ao
Superintendente de Vigilância Sanitária, da Secretaria da
Saúde com vistas a se aprovarem as condições de
funcionamento do Hospital UNIMEO de Betim. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
NQ 1.513/96, da Comissão de Política Energética, Hidrica e

Minerária, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Minas e Energia, com vistas a se conceder outorga de água a
pequenos produtores rurais, a fim de que possam explorar as
águas do rio Itacarambi, no Norte de Minas. (- A Comissão de
Política Energética.)
Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado com vistas a se realizar consulta plebiscitária à
população de Itabirinha de Manteria a fim de saber se ela
está de acordo com a alteração do nome desse município para
Itabirinha.
- São também encaminhados â Mesa requerimentos da Comissão

de Assuntos Municipais; da Comissão Parlamentar de Inquérito
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para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a Estudos sobre o
Processo de Apuração dos índices do Valor Adicionado Fiscal-
VAF dos Municípios de Minas Gerais e Acompanhar os Trabalhos
da Comissão Especializada Criada pela Secretaria de Estado
da Fazenda para Apurar as Variações do VAF nos Municípios de
Contagem, Congonhas e Varginha, Referentes ao Período de
1992 a 1995; e dos Deputados Jorge Hannas e outros e Marco
Régis e outros. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Assuntos Municipais e dos Deputados Luiz Antônio Zanto
(3) e Marco Régis (3)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
O Deputado Ibraflim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Minas Gerais hoje está em festa! Orgulhosa de um feito
heróico e grandioso protagonizado por um de seus mais
legítimos e autênticos representantes na área do esporte,
mais precisamente, no futebol, grande paixão do nosso povo.
O Cruzeiro Esporte Clube, honrando a sua tradição de clube
vitorioso e aguerrido, sagrou-se ontem Campeão da Copa do
Brasil, em jornada inesquecível, vencendo de uma maneira
contundente uma das mais respeitadas equipes do nosso país,
o Palmeiras, elevando o nome do nosso Estado e projetando
Minas, mais uma vez, como um dos maiores expoentes no
cenário esportivo do Brasil. O Cruzeiro repete agora a
epopéia grandiosa de 30 anos atrás, quando liderado por
estrelas de primeira grandeza no cenário futebolístico do
Pais, como Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Raul, Procópio e
outros, sob o comando sereno e competente do inesquecível
Airton Moreira, venceu de maneira categórica aquela que era
considerada então a melhor equipe de futebol do mundo, o
Santos de Pelé, em pleno Pacaembu, numa virada sensacional,
levantando a da Taça Brasil de 1966.
Ontem, também em São Paulo, também contra uma equipe tida
como imbatível e que é considerada hoje como uma das
melhores do mundo, com uma aplicação tática irretocável, uma
disciplina técnica digna dos maiores elogios e uma garra e
determinação próprias das grandes equipes vencedoras, o
nosso Cruzeiro, desta feita liderado por Nonato, Dida,
Palhinha, Fabinho, Cleisson e outros e contando com a
inteligência e a competência do técnico L.evir Culpi, também
em gramados paulistas, também de virada, levanta o titulo da
Copa do Brasil de 1996, de uma maneira indiscutível e
emocionante, deixando perpetuada, em definitivo, nos anais
do clube e na memória de todos nós, mineiros, torcedores ou
não do Cruzeiro, mas, sobretudo, admiradores do grande
futebol a lembrança de um eterno campeão.
Queremos deixar registrado neste instante, como
representante do povo mineiro nesta Casa e como Conselheiro
do Cruzeiro Esporte Clube, o nosso aplauso pela grande
conquista, a nossa admiração pelo empenho e pela
determinação dos nossos atletas, pela serenidade e
capacidade do treinador campeão, o Sr. Levir Culpi, que
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comandou com sabedoria essa jornada. Também desejamos
estender as nossas congratulações a toda a diretoria do
Cruzeiro Esporte Clube, na pessoa de seu Presidente, o nosso
amigo José Perrela, que, com seu dinamismo e sua excelente
equipe, conseguiu colocar o clube em ótima situação
financeira, tendo sido talvez o único da Copa Brasil a
manter em dia todos os seus compromissos financeiros.
Conseguiu, com uma equipe modesta, superar o grande
Palmeiras, uma das maiores equipes do mundo, patrocinada,
até mesmo, por uma grande empresa multinacional. Com a
liderança que lhe é peculiar, com a firmeza que caracteriza
a sua administração e com a competência invulgar com que
dirige os destinos desta gloriosa agremiação, o brilhante
Presidente José Perrela soube conduzir o time campeão, ao
longo deste árduo e disputadissimo torneio, à vitória final.
Parabéns, Minas! Parabéns, grande torcida cruzeirense!

Parabéns Cruzeiro, honra e glória do nosso Estado e do nosso
pais, orgulho de Minas Gerais e nosso eterno campeão!
O Deputado Geraldo Rezende (Em aparte) - Deputado, como
cruzeirense, também devo dizer a V. Exa. da alegria de ter
recebido a concessão de um aparte nesse magnifico
pronunciamento de V. Exa. com relação à gloriosa vitória que
tivemos ontem, à noite, em São Paulo, mostrando a toda a
população brasileira a força que Minas tem, não apenas no
campo do desenvolvimento social e econômico como também no
campo do esporte, no campo do futebol profissional. Quando
V. Exa. recordou o magnifico time de 1966, com Dirceu Lopes,
Tostão, Piazza, Raul, Procõpio, Hilton de Oliveira, enfim
aquela magnifica escola de futebol, lembrei-me de quando
saímos daqui, depois de uma vitória retumbante em cima do
maior time de futebol do mundo, o Santos, por 6 a 2. Fomos
para São Paulo e, depois de estarmos perdendo por 2 a O,
Tostão ainda erra um pénalti e, logo em seguida, o próprio
Tostão, cobrando falta, faz 2 a 1. Viramos. Fazemos 3 a 2 e
trouxemos a taça que, naquela época, se chamava Taça Brasil
ou qualquer coisa parecida. Sei que foi uma vitória
extraordinária. Recordo-me perfeitamente da alegria que
aquele episódio nos trouxe. Era atleta profissional naquela
época e estava em Goiás. Ontem, então, por ocasião da
transmissão daquele jogo fantástico, o melhor jogo que vi
nos últimos tempos, não pelo fato de o Cruzeiro ter ganho,
mas pelo fato do time ter sido muito bem orquestrado, ter
jogado por música no Parque Antártica. Acabou com a festa
paulista. Os paulistas começa ram a fazer festa antes. O
Cruzeiro ganhou, trouxe a taça, e estamos comemorando.
Então, quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento. Esse
pronunciamento seria feito também por mim, mas V. Exa. , como
Conselheiro do nosso clube, tem todo o direito de fazê-lo, e
fico muito honrado com o aparte que V. Exa. me concedeu.
Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento.
O Deputado Ibraflim Jacob - Muito obrigado pelo aparte,
ilustre colega.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, requeremos o seguinte:
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- Lê requerimento de sua autoria, o qual recebeu o flQ
1.514/96, foi publicado na edição de 25/6/96 e cuja
justificação é a seguinte.
"Justificação: A história de Minas registra em seu passado

a existência da Escola de Farmácia e Odontologia de Ubá.
Fundada em novembro de 1923, iniciou suas aulas em abril do
ano seguinte- Dotada de corpo docente qualificado, foi
reconhecida pelo governo, teve fiscalização oficial do
Estado e, a partir de 1931, da União, conforme prescrevia a
lei. Sua existência foi motivo de grande desenvolvimento
cultural para a Zona da Mata e fez do município centro de
grande movimentação estudantil universitária e, entre outras
razões, pólo importante da economia da região. Sua extinção
se deu, anos depois,por motivos políticos, o que trouxe
grande prejuízo não só ao município como à Zona da Mata.
E essa divida para com a cidade e com a região que

pretendemos resgatar, pedindo à Reitoria da UFMG, na pessoa
ilustre do Dr. Aluisio Pimenta, que proceda aos estudos
necessários e tome as providências pertinentes junto aos
órgãos da instituição que dirige, a fim de criar a referida
entidade, como unidade da Universidade do Estado. Isso
seria, hoje, o resgate de urna entidade importante no quadro
das instituições educacionais do passado mineiro, ao mesmo
tempo em que o reconhecimento da relevância cultural e
econômica, na atualidade, do município e da região. São os
motivos do requerimento."
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
imprensa, assessoria, nós, que representamos a população do
Estado de Minas Gerais, temos, quase que por obrigação ou
por questão de gratidão, que prestar homenagem àquelas
pessoas, àquelas famílias ou àquelas cidades que realizaram
algo positivo para o Estado. Por isso, ocupamos esta
tribuna, nesta tarde de quinta-feira, para apresentar ao
nosso ilustre Presidente, Deputado Agostinho Patrús, um
requerimento, embasado nos termos regimentais, para que seja
enviado voto de louvor à família de Luiz Gonzaga de Castro
Silva, que completaria 100 anos no próximo dia 21, se
estivesse vivo
o nosso lembrado Luiz Gonzaga de Castro Silva prestou
relevantes serviços à comunidade de Santa Luzia e, por
conseqüência, queremos também, nesta oportunidade,
parabenizar aquela cidade vizinha, que tem grande
importância para a história e a cultura do Estado.
Luiz Gonzaga de Castro Silva foi considerado um exemplo
para o serviço público, tendo exercido durante 35 anos de
vida pública cargo de chefia na antiga Secretaria de Viação
e Obras Públicas, hoje Secretaria de Transportes e Obras
Públicas. Durante 35 anos, ocupou cargo de destaque naquela
Secretaria, notabilizando-se, portanto, como servidor
público estadual, quando o servidor estadual tinha todas as
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homenagens da sociedade e reconhecidos os seus méritos pela
própria estrutura governamental
A família de Luiz Gonzaga de Castro Silva vai prestar a
homenagem ao seu ilustre membro com encontros familiares e a
celebração de uma missa no próximo sábado. Para que os
Deputados tenham informação, gostaria de dizer que entre os
seus descendentes está o ilustre jornalista do "Estado de
Minas", Luiz Gonzaga de Castro Silva, que faz a cobertura
jornalística desta Assembléia há muitos anos, sempre com o
melhor relacionamento possível com todos os membros desta
Casa Legislativa.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
apresentamos este requerimento com o intuito de, por meio da
representatividade popular, homenagear quem a Assembléia de
Minas considera importante para o Estado. Dessa forma, nossa
homenagem de hoje é para o Sr. Luiz Gonzaga de Castro Silva
e sua família.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, imprensa, funcionários da Casa, senhoras e
senhores, o político deve e precisa ter a verdadeira
consciência de seus deveres. Existem bons e maus políticos.
Neste instante conturbado da vida brasileira, a inversão de
valores é uma triste realidade; o certo deixou de ser regra
para ser exceção. Mas nem tudo está perdido. Graças a Deus,
ainda existem homens capazes de fazer a sociedade se
orgulhar de ser racional, humana, diferente. E o que é
melhor, esses homens são muitos, espalhados pelo Brasil, nas
cidades e no campo.
Wan-Dick Dumont é um desses homens. Nasceu no antigo
Distrito de Barreiro, hoje Município de Francisco Dumont,
filho do ex-Vereador de Bocaiúva Francisco Dumont e de Dona
Carlota Fonseca Dumont. Seu pai morreu com pouco mais de
quarenta anos, deixando à viúva a dura tarefa de criar cinco
filhos. Dona Carlota era dessas mulheres sertanejas, que
sabia docemente ser dura e firme nos seus atos. Cada uma das
várias facetas de sua personalidade é facilmente percebida
em todos os seus filhos: o ex-Deputado Estadual Professor
Cícero Dumont, o ex-Prefeito de Francisco Dumont Sôcrates
Dumont, Daniel Dumont, Dona Sina Dumont de Almeida e Wan-
Dick Dumont.
Wan-Dick foi Vereador e Prefeito por três mandatos em
Bocaiúva. A história lhe deu o título de "homem que unificou
as famílias bocaiuvenses". Permito-me contar um fato que bem
descreve a forma de ser dessa figura. No final dos anos 50,
Bocaiúva elegeu para Prefeito o Sr. Geraldo Caldeira Valle,
que pertencia ao PSD. Durante a festa pessedista, que
comemorava a vitória eleitoral, entra na casa do candidato
eleito o Wan-Dick, visita jamais esperada. Naquela época
isso era inadmissível, pois o derrotado era filiado à UDN,
partido historicamente rival do PSD. Lá estava o Dr. Alkmim,
que, assistindo àquele ato, profetizou: "Perderemos a
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próxima eleição. isso de fato aconteceu. Wan-Dick se elegeu
Prefeito na eleição seguinte e por mais duas vezes.
Homem destemido, leal, desbravador, Wan-Dick conseguiu
realizar três administrações exemplares. A probidade e
tantos outros atributos que o povo de Bocaiúva reconhecem
fizeram de Wan-Dick uni dos melhores Prefeitos do Norte de
Minas. O reconhecimento pela história que construiu é sempre
manifestado por sua gente. No domingo passado, tive a
oportunidade de participar do lançamento de um livro que
conta sua vida, escrito pela professora Maria Clara Lage
Vieira, com o apoio do Rotary Club.
Sr. Presidente, neste instante, tenho a honra de passar às
mãos de V. Exa. esta obra, "Wan-Dick, Pintor da Simpatia,
para que esta Casa guarde para a posteridade a história da
vida desse homem, verdadeiro exemplo para nós e para as
gerações futuras de políticos e cidadãos mineiros e
brasileiros. Entrego, ainda, a V. Exa. cópia da carta que
encaminhei ao Wan-Dick, para que se registre nos anais da
Assembléia a prova do apreço, do respeito e da consideração
que tenho por esse político bocaiuvense.
Ainda requeiro a V. Exa. que encaminhe votos de
congratulações ao ex-prefeito Wan-Dick Dumont, á escritora
Maria Clara Lage Vieira, pelo lançamento da obra, ao
Presidente do Rotary Club de Bocaiúva, Sr. João de Jesus
Vieira, e à Orquestra Sinfónica da PMMG, que abrilhantou a
festa. Muito Obrigada.
Neste livro, que estarei entregando a V.Exa. , a escritora
diz: 'A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
através da querida Elbe Brandão, membro desta Casa, passamos
aos senhores esse esboço da vida de um homem que é o modelo
de um político sério".
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Manado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público presente nas galerias, imprensa, dois assuntos
correlacionados levam-me a este discurso. O primeiro é a
greve dos trabalhadores na educação em Minas, trabalhadores
cujo esforço e dedicação à educação de nossos filhos não têm
como Contrapartida um tratamento adequado por parte das
autoridades estaduais. O segundo é a greve geral desta
sexta-feira, em todo o Pais, um marco nos protestos contra a
política neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, uma
política desagregadora.
Pois bem, a greve por tempo determinado dos trabalhadores
em Educação da rede pública estadual manifesta a
insatisfação diante do descaso com que suas legitimas
reivindicações vêm sendo tratadas pelo Governo do Estado.
De fato, em que pese a toda a pirotécnica da midia oficial
em torno do Programa de Qualidade, a valorização dos
profissionais da Educação, traduzida em salários dignos,
plano de carreira, nomeação de concursados, capacitação e
aperfeiçoamento, não acontece como foi anunciado.
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Em relação à política de Recursos Humanos, o que
verificamos é a aplicação da indigesta receita neoliberal de
demissões, arrocho salarial e excesso de trabalho, além das
intenções privatizantes anunciadas na proposta de reforma do
ensino médio e na clara redução das responsabilidades do
Estado com a Educação, contidas na Proposta de Emenda à
Constituição nQ 233/95. Demonstram essa política as 32 mil
demissões dos contratados no início deste ano, sem que as
salas superlotadas, as escolas sem professores, os
professores sem escola e os alunos sem aula fossem levados
em consideração nos critérios de qualidade adotados- pelo
Governa.
O Plano de Carreira, antiga reivindicação da categoria, e

que já mereceu o acúmulo de horas de discussão e trabalho
por parte de educadores, sindicalistas e técnicos da
Secretaria de Estado da Educação, continua sendo uma
incógnita engavetada, sem que haja vontade política
suficiente para aperfeiçoá-lo e implementá-lo.
Os salários sem reajuste desde outubro do ano passado

acumulam perdas de 457%, considerando-se os níveis salariais
de 1986. Não é difícil imaginar a qualidade de vida de
alguém com vencimentos equivalentes a dois salários mínimos
mensais, salário inicial na rede estadual- Para relembrar, o
IBGE considera que as famílias com renda mensal inferior a
2,5 salários mínimos estão abaixo da faixa de pobreza, em
situação de risco social. Para sobreviver, a saída do
professor é a sobrecarga de trabalho, as "dobras' em várias
escolas, o acúmulo de horas-aulas, com prejuízo para o
profissional e os alunos.
O Governo de Minas tem sido pródigo no perdão fiscal aos
devedores do Estado, como no recente caso da Paraibuna de
Metais, que teve a bagatela de R$70.000.000,00 de divida
desconsiderada. Ao mesmo tempo, alega que paga o segundo
maior salário do Brasil, como se fosse vantagem comparar a
miséria dos vencimentos do pessoal do magistério em um pais
que apresenta cifras escandalosas referentes à retenção de
alunos, cerca de 50% nas séries iniciais, que tem cerca de 6
milhões de crianças fora da escola, 18 milhões de
analfabetos e um dos mais baixos níveis de escolaridade do
mundo.
Quando a avaliação do ensino básico aponta Minas como a
segunda melhor 'performance" nacional, esquecem-se os
tecnocratas de apontar a razão maior desse resultado: o
compromisso dos professores com seus alunos. Driblando a
falta de condições de trabalho, eles realizam a verdadeira
qualidade no exercício cotidiano da profissão E importante
registrar que todas as realizações das quais o Governo se
apressa em assumir a autoria, tais como a melhoria- do
desempenho dos alunos, as inovações pedagógicas, as eleições
diretas para diretores e a valorização do colegiado das
escolas, são frutos de anos de luta dos professores mineiros
para a conquista dos seus direitos, a democratização das
escolas e a formação de cidadãos críticos e conscientes em
nosso Estado.
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Ë bem verdade que a recente instituição nas escolas de
mecanismos como a avaliação de desempenho tem alimentado a
fogueira das vaidades das pequenas autoridades escolares,
favorecendo a criação de um clima coercitivo e ameaçando as
conquistas obtidas com a gestão democrática. Auditorias
arbitrárias, exonerações inexplicáveis de diretores eleitos
pelo voto direto, desrespeito aos colegiados são algumas das
conseqüências dessa nova modalidade de vigilância sobre as
escolas, patrocinada pela Secretaria da Educação em Minas
Gerais.
Os professores e os trabalhadores brasileiros já aprenderam
que o preço da democracia é a mobilização permanente pela
garantia das conquistas obtidas com luta e pela ampliação
dos seus direitos. Dai a riqueza desse movimento, que vai
além das questões especificas e se une aos demais
trabalhadores brasileiros na greve geral de amanhã, sobre a
qual passo a falar agora.
A greve, que unifica pela primeira vez as centrais
sindicais, é por emprego, pela reforma agrária, por salários
e aposentadoria dignos e pela manutenção dos direitos
constitucionais. As centrais sindicais estão unidas e até
mesmo setores mais conscientes do empresariado sentem que é
necessário uma parada para reflexão sobre os desmandos que
vem sofrendo a economia nacional, fruto da falta de espirito
democrático do Governo federal. Exemplo de que o Governo não
está disposto a conversar foi a sua negação em receber, no
Senado, a comissão de sindicalistas que explicaria o
movimento e proporia soluções para os diversos problemas que
estamos enfrentando. O Governo vem exercendo violenta
pressão sobre os trabalhadores, com arrocho nunca visto e
dificuldade cada vez maior de se conseguir um mínimo
necessário para uma vida digna.
O Governo de Fernando Henrique Cardoso prima em não ver o
que ocorre no Brasil. E um Presidente que passa mais tempo
no exterior que em seu próprio pais. Das suas propostas de
campanha, até o momento nada foi concretizado. O índice de
emprego no Pais é decrescente; enfrentamos níveis que beiram
o insuportável, com reflexos imediatos na vida social.
A educação passa por um momento critico, com a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 233/95 trazendo em seu bojo
distorções incríveis, provocando um sentimento privatista,
tirando da União a responsabilidade sobre determinados
níveis de ensino e deixando desamparadas milhões de
crianças.
A saúde pública está um caos. O Governo insiste em aprovar
mais um imposto, ou seja, tira o corpo fora e joga a
responsabilidade mais uma vez sobre o cidadão, que não
consegue ter como retorno um atendimento digno. Ai estão os
grupos privados de saúde, mostrando suas garras e cobrando
mensalidades exorbitantes, praticando aumentos irregulares
e prestando um atendimento preconceituoso, uma vez que não
atendem a todas as demandas de saúde dos cidadãos. E o
Governo, em meio a todos esses abusos, quer mais um imposto.
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A questão da segurança, outra frente de FHC e seu projeto
neoliberal, não foi atacada. Ao contrário, os níveis de
violência crescem assustadoramente, fruto, evidentemente, de
uma política social excludente. Sem moradia, sem
alimentação, sem saúde, sem emprego, o cidadão, ao ver seus
familiares à míngua, desespera-se e desagrega-se.
No campo, a situação fica a cada dia mais insustentável. A
matança continua. A reforma agrária, por via de
assentamentos, continua tão lenta quanto antes. O Governo
não aponta uma solução a curto prazo, e a saída passa a ser
a mobilização e ações mais decisivas, como as ocupações de
terras e de sedes do INCRA pelo País afora.
Srs. Deputados, este é o pais chamado Brasil, este é o
Estado chamado Minas Gerais. Ambos feitos de gente honesta e
trabalhadeira, porém, governados por pensamentos excludentes
e anti-sociais.
Nós, do PT, danos todo o apoio á paralisação dos
professores estaduais e todo o apoio à greve geral desta
sexta-feira.
Como dizia o Presidente da República, está na minha mão,
está na sua mão e está em nossas mãos parar o Pais para
fazermos uma grande reflexão a fim de que, de fato, possamos
conquistar emprego e salário, boas condições para os
aposentados e reforma agrária. Assim, poderemos fazer a
inversão das prioridades, o que, infelizmente, não faz o
Pais. Convidamos todos e esperamos que venham ás grandes
mobilizações que realizaremos no dia de amanhã. Teremos um
grande ato público de concentração, como encerramento desse
grande movimento. Na Praça Sete, a partir das 16 horas.
Contamos com a presença de todos os trabalhadores e de todas
as pessoas. Mais uma vez aqui deixamos registrado o apoio
integral da Bancada do PT a essas grandes mobilizações.
Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, do ex-Deputado Bernardo Rubinger, Diretor do BDMG,
e convida 5. Exa. para fazer parte da Mesa.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 Parte da reunião, com a lg 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao P1enárioque, na reunião
extraordinária secreta realizada ontem á noite, foi aprovado
o parecer da Comissão de Justiça sobre o Oficio nQ 13/96, do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Assuntos Municipais - na 352 Reunião Ordinária, aprovação
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dos Requerimentos ns 1.419/96, do Deputado Sebastião Costa,
e 1.427/96, do Deputado José Henrique, e rejeição do
Requerimento ng 1.241/96, do Deputado Marco Régis (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Lula Antônio Zanto (3) -
falecimento dos Srs. Asarias Lemes Nogueira, Antônio Fabiano
e Abraão T. Mendonça, em Frutal; e Marco Régis (3) -
falecimento do Sr. Geraldo Cardoso, em Muzambinho, da Sra.
Luciana Rondineili de Oliveira, em Pouso Alegre, e do Sr.
Aníbal Alem, em Ribeirão Preto. (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei Complementar nQ 10/95. do Deputado Gilmar
Machado, que altera dispositivo do Estatuto dos Funcionários
Públicos e dá outras providências, e os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 104/95, do Deputado Jorge
Hannas, que acrescenta competência ao parágrafo único do
art. lQ da Lei no 5.830; 351/95, do Deputado Mauri Torres,
Que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Timóteo; 624/95, do Governador do Estado, Que
altera dispositivos da Lei no 10.628, que reorganiza o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras
providências; 762/96, do Governador do Estado, que altera a
estrutura da Secretaria de Agricultura; e 725/96, do
Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a permutar
imóvel com o Município de Janaúba (A sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marco Régis e

outros, em que se solicita seja apreciado pelo Plenário o
Requerimento no 1.241/96, do Deputado Marco Régis, que trata
de matéria de competência conclusiva das comissões. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXVIII do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas e outros, em que se

solicita a realização de reunião especial em homenagem à
memória do Prof. Oswaldo Gonçalves Costa. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do
art. 244 do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimento da Comissão Parlamentar de
Inquérito para Proceder a Estudos sobre o Processo de
Apuração dos Indices do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos
Municípios de Minas Gerais e Acompanhar os Trabalhos da
Comissão Especializada, Criada pela Secretaria de Estado da
Fazenda para Apurar as Variações do VAF nos Municípios de
Contagem, Congonhas e Varginha, Referentes ao Período de
1992 a 1995, em que solicita a prorrogação, por 60 dias, do
prazo de seu funcionamento; e requerimentos dos Deputados
Péricles Ferreira, em que solicita regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei nQ 469/95. e Anderson Adauto,
em que solicita que o Projeto de Lei nQ 760/96 tramite em
regime de urgência (Cumpra-se.); e requerimentos da Comissão
de Saúde e Ação Social (2), em que solicita seja expedido
oficio ao Presidente do Congresso Nacional, Sr. José Sarney,
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e ao Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso,
reivindicando empenho em se criar medida provisória, até que
se expeça a lei provendo a Gratificação de Plantão
Hospitalar; e que se envie oficio aos Deputados Federais
mineiros, manifestando a posição da Comissão de Saúde e Ação
Social em favor da implantação da CPMF (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ns 816 e 819/96, em virtude
de sua aprovação na reunião extraordinária realizada hoje,
pela manhã; e faz retirar da pauta o Projeto de Lei n
817/96, por não estarem cumpridos os pressupostos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e

aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados
Romeu Queiroz - inversão da pauta, de modo que o Projeto de
Lei nQ 818/96 seja apreciado antes do Projeto de Lei n
814/96; José Bonifácio - inversão da pauta, de modo que o
Projeto de Lei nQ 378/95 seja apreciado logo apôs o Projeto
de Lei nQ 817/96; e Ronaldo Vasconcelios - inversão da
pauta, de modo que o Projeto de Lei nQ 252/95 seja apreciado
antes do Projeto de Lei nQ 814/96.
O Sr. Presidente - Votação, em lQ 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 Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e a
Emenda nQ 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela rejeição do Substitutivo n 1. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a votação
destacada da Emenda nQ 2- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs Deputados,
Sras. Deputadas, voltamos a esta tribuna para expor o
posicionamento da Bancada do PT, a favor do Substitutivo n
1, apresentado pelo Deputado Marcos Helênio; posicionamo-
nos, portanto, contrariamente ao projeto.
Não conseguimos compreender como pode o Estado conceder
isenção a uma grande empresa, como a Paraibuna de Metais, e,
ao mesmo tempo, recusar-se a estender o mesmo beneficio às
pequenas e médias empresas. Por que só as grandes serão
beneficiadas? O substitutivo do Deputado Marcos Helénio
propõe que os que têm débitos de até R$1.000,00 com o
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Governo possam fazer acordos judiciais, excluindo-se os
juros, como já foi oferecido à Paraibuna de Metais.
Portanto, nossa Bancada vai votar favoravelmente ao

substitutivo e contra o projeto do Governo. Posteriormente,
estaremos encaminhando a Emenda ng 2, que achamos estranha
ao projeto e um absurdo se for aprovada. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, é contraditório o Governo reclamar da
crise, do problema da arrecadação, quando se trata de
conceder reajuste aos servidores públicos, ao mesmo tempo em
que promove uma reforma que demite, tira direitos históricos
dos servidores, em nome do enxugamento da máquina do Estado,
da busca de algum tipo de economia.
Por outro lado, o mesmo Governo, mostrando claramente sua
face ideológica, concede isenções fiscais em situação
inusitada, uma vez que a empresa já foi condenada em juizo,
na la Instância E vemos que se perdoam débitos já
considerados devidos na l Instância. O discurso é o mesmo,
demagógico, afirma que não é para impedir a geração de
empregos, já que a nova empresa que vai assumir o controle
acionário estará investindo R$200.000.000,00 na geração de
empregos e na modernização.
O substitutivo apresentado pelo colega Deputado Marcos

Helênio procura resgatar a coerência do discurso do Governo,
no sentido de que conceda o mesmo tratamento às empresas que
têm débitos tributários de até R$1.000,00. Isto, sim,
atingiria empresas que, efetivamente, geram tributos para os
cofres estaduais. Manifestamos a nossa posição contrária ao
projeto e favorável ao substitutivo, por entender que este
põe a nu as contradições do discurso do Governo e demonstra
preocupação com as empresas que geram emprego neste Estado.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo
emenda e destaque, o qual recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto, salvo emenda e
destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovada. Em votação, a Emenda
nQ 2, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Isto,
sim, atingiria empresas que, efetivamente, geram tributos
para os cofres estaduais. Manifestamos a nossa posição
contrária ao projeto e favorável ao substitutivo, por
entender que este põe a nu as contradições do discurso do
Governo e demonstra preocupação com as empresas que geram
emprego neste Estado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos.

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados membros da imprensa estamos encaminhando
contrariamente à emenda do Deputado Arnaldo Canarinho, por
entender que ela foi extemporânea que podemos considerá-la
oportunista e até fisiológica, conquanto contempla uma
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situação que não foi discutida nesta Casa, que ê a questão
dos frigoríficos.
Na verdade, sendo o Deputado Arnaldo Canarinho proprietário
de frigoríficos, teria que agir em causa própria. Não
podemos condená-lo. Entretanto, os setores que não têm aqui
representatividade, nem padrinho ficam com tratamento
diferenciado. Portanto, gostaria de perguntar, qual o
Deputado que discutiu sobre a questão dos frigoríficos.
Nenhum. Não foi causa de debate. Foi colocado de carona,
sabemos disso. Mesmo que seja uma medida autorizativa, como
disse o relator, Deputado Miguel Martini, que a acolheu,
perguntamos: como ficam os outros setores - têxtil,
siderúrgico, calçadista, entre tantos que também se
encontram em situação de dificuldades? Quanto á questão da
Paraibuna, mesmo que seja uma situação protecionista, houve
um debate. Houve situações contraditórias que foram
mostradas. Se ela reconhecia ou não aquele débito, que teria
sido recolhido no Espírito Santo. Isso apesar de ter sido
condenada em primeira instância.
Ninguém me convence de que essa emenda entrou no
'corredor, na hora de fazer ali o parecer. Então, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, entendo que não podemos aprovar
a emenda dos frigoríficos. Não que eu seja contra. Sei das
dificuldades dos frigoríficos também, mas pela situação do
próprio setor de abate de animais, que não se atualizou e,
ainda, estimulou o abate clandestino, que hoje é uma
realidade em nosso País. Nem por isso, devemos autorizar,
em cima da hora, sem travar aqui nesta Casa um debate,
mostrando qual o estudo que temos em relação ao setor.
No caso da Paraibuna, eu, até por uma questão de coerência,
digo que houve debate. Foi uma discussão antiga. Já
apresentamos um substitutivo para atender as microempresas,
assumindo um compromisso que vai ser alvo de debates nesta
Casa. Acreditamos que o Governador vai tomar a iniciativa ou
esta Casa terá de tomá-la.
Quanto ao frigorífico, é lamentável que emendas
apresentadas em cima da hora possam receber parecer
favorável- Não é possível que passem nas comissões e no
Plenário Se isso acontecer, o Governador terá que vetar
essa emenda. Mas antes que coloquem essa batata quente nas
mãos do Governador, temos que rejeitar essa emenda que veio
de carona Não sou contra o frigorifico. Sou contra a
metodologia de nos pegarem no corredor e quererem incluir
emendas, sem que sejam discutidas nesta Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
essa emenda apresentada pelo colega Deputado Arnaldo
Canarinho mostra claramente as contradições desse projeto do
Governo. Ele apresenta uma emenda incentivando a isenção
para os frigoríficos. Vemos que isso é falta de lógica, de
postura coerente para se criar um principio isonõmico por
parte do Governo do Estado, para tratar do problema
tributário. Acho que a postura que o Governo deve tomar é a
de votar contra essa emenda, contra o 'lobby' da carne.
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Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, essa emenda que
vamos votar é polêmica e de grande importância. Entendemos
que não haverá condições para a votação se não houver número
regimental. V. Exa. pode verificar, de plano, que não ha
número regimental. Poderíamos entrar num debate mais
aprofundado e, depois, na próxima reunião, faríamos a
votação. Essa é nossa questão de ordem.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, peço seja

feita chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr lQ

Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à chamada.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a
chamada.) -
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Nao
há "quorum" para votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos, por

5 minutos, até que se recomponha o número regimental
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência verifica, de plano, a existência de "quorum"
para votação e vai submeter a votos a Emenda flQ 2,
destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
Que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Está
rejeitada a Emenda nQ 2. Está, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei flQ 787/96 com a Emenda nQ L A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 378/95, do
Deputado José Bonifácio, Que autoriza o Poder Executivo a
ceder, em regime de comodato, cadeiras cativas aos clubes
mineiros que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lg turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. 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
nQ 1, Que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovada
Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei flQ
378/96 com a Emenda nQ 1 ao vencido em lQ turno. A Comissão
de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 818/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que menciona ao INCRA. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo nç 1. da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo np 1 Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei nQ 818/96 na forma
do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 252/95, do
Deputado Raul Lima Neto, que disciplina o exercício da pesca
nos cursos de água de domínio estadual e dá outras
providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. .Fica,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei np 262/95
na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, quanto aos

demais projetos em discussão, queremos fazer o debate, mas
verificamos que alguns Deputados já se retiraram do
Plenário. Portanto, solicitamos o encerramento, de plano, da
reunião, a fim de que possamos fazer o debate com o 'quorum'
exigido.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art.
276 do Regimento Interno, vai encerrar a discussão dos
Projetos de Lei ns 814 e 815/96. Antes, porém, vai receber
as emendas do Deputado Gilmar Machado ao Projeto de Lei ng
814/96, as quais receberam os ns 14 a 20; a do Deputado
Paulo Piau, a qual recebeu o nQ 21; e, também, a emenda do
Deputado Gilmar Machado ao Projeto de Lei nQ 815/96, a qual
recebeu o nQ 2; e, nos termos do 2g do art. 195 do
Regimento Interno, vai devolver o projeto e as respectivas
emendas á Comissão de Fiscalização Financeira. Está
encerrada a discussão dos Projetos de Lei ns 814 e 815/96.
- E o seguinte o teor das emendas:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 814/96
EMENDA No 14

Acrescentem-se ao art. 11 os seguintes incisos:
"Art. 11 - ....................................
VII - Conselho de Política Ambiental - COPAM -;
VIII - 1 (um) representante de trabalhadores indicado pelas

centrais sindicais existentes no Estado.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda tem como objetivo assegurar a
participação, no Grupo Coordenador, de representantes do
COPAM e dos trabalhadores. Na medida em que se trata de
financiamento para empreendimentos industriais, é importante
que tenham participação garantida no Grupo Coordenador um
representante do órgão que cuida da política ambiental no
Estado e um representante daqueles que efetivamente produzem
a riqueza deste Pais.

EMENDA Ng 15
Suprima-se o art. 8Q.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Gilmar Machado



Justificação: A emenda visa a suprimir o art. 8Q, que
autoriza o Poder Executivo a dar garantias para o
financiamento contratado por terceiros. Esse artigo
contraria a lógica que prevalece em qualquer financiamento,
pela qual o tomador do empréstimo é que dá as garantias para
a contratação daquele.

EMENDA Hp 16
Dê-se ao parágrafo único do art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - - . ..............................
Parágrafo único - Os programas a serem sustentados pelo
Fundo serão definidos em consonância com a pol-ítica
industrial do Estado, atendidos os requisitos e as condições
estabelecidas nesta lei.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996
Gilmar Machado
Justificação: Esta emenda tem como objetivo assegurar que o
Poder Legislativo possa participar na definição dos
programas que serão sustentados pelo Fundo.

EMENDA Hp 17
Dê-se á alínea 'd" do inciso III do art. SQ a seguinte

redação:
"Art. 6 - ...................................
III - ........................................
d) haverá atualização monetária das parcelas de
financiamento na forma e nas condições definidas no
programa;".
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: Esta emenda tem como objetivo modificar o
item que estabelece a possibilidade da dispensa, pelo
Estado, da atualização monetária das parcelas de
financiamento.
Não há justificativa plausível para que se dispense a
correção monetária das parcelas. Em qualquer modalidade de
financiamento, seja para o que for, é sempre estabelecido
algum critério de correção De outro modo, seria uma doação
e não um financiamento.

EMENDA Hp 18
Suprima-se o parágrafo único do art. 2Q.
Sala das Reuniões, de junho de 1996
Gilmar Machado
Justificação: A criação do FUNDIEST já tem como objetivo o
estabelecimento de condições especiais de financiamento no
que se refere a prazos, valores e forma de amortização, para
a implantação de setores estruturais do parque industrial
mineiro. A definição desses setores é feita no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado e na política industrial do
Estado.
Desse modo, não existe razão plausível para que o

estabelecimento dessas condições fique em aberto, como está
previsto no parágrafo único do art. 2. A manutenção desse
parágrafo torna inócua a fixação das condições especificadas
pelo conjunto do projeto.

EMENDA NO 19
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Dê-se à alínea 'e' do inciso II do art. 6Q a seguinte
redação:
"Art. 6 - . . .................................
II- ........................................
e) o prazo de amortização das parcelas financiadas não
poderá exceder a 60 (sessenta) meses, além da carência de
acordo com especificações do programa.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996-
Gilmar Machado
Justificação: A emenda visa a reduzir o prazo de

amortização do financiamento de capital de giro de dez para
cinco anos. O prazo de dez anos para essa modalidade de
financiamento é extremamente elevado, não se encontrando
exemplo similar em financiamentos dessa natureza em outros
países. Acrescente-se ainda que o prazo de amortização para
o financiamento de investimento fixo é estabelecido pelo
projeto em três anos.

EMENDA NO 20
Dê-se à alínea "b" do inciso III do art. 6Q a seguinte

redação:
"Art. 6Q  .. .................................
III- .................................
b) os juros serão de, no máximo, 12% ao ano, não podendo
ser inferiores à média das taxas de juros praticadas na
captação dos recursos.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda visa a alterar a alínea que define o
limite máximo dos juros a serem estabelecidos nos
financiamentos. O texto original do projeto possibilita que
o Estado dispense a cobrança de juros no pagamento dos
financiamentos contratados.
O estabelecimento de um limite máximo de 12 a.a. para a
cobrança dos juros já permite uma larga margem de
flexibilidade na negociação dos financiamentos. Acrescente-
se ainda que, na captação de recursos pelo Fundo, será paga
uma taxa de juros reaL

EMENDA NO 21
O art. 11 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador 1 (um)

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

Geral
lI - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -;
VI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI -;
VII - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIEMG -;
VIII - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -

FAEMG.
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6 lç - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuições
definidas no inciso lI do art. 4g da Lei Complementar nQ 27,
de 18 de janeiro de 1993:

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

Fundo;
III - decidir sobre condições de funcionamento dos

programas e 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 -
§ 2 - As decisões do Grupo Coordenador deverão conter

expressa motivação legal e fática.
3o - Qualquer dos membros poderá exigir do Grupo

Coordenador relatórios, demonstrativos e quaisquer
explicações que entender necessárias.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Paulo Piau
Justificação: Minas Gerais tem acentuada vocação agrícola

e, por via de conseqüência, de agroindústria, não só por sua
posição geográfica e por ser Estado mediterrâneo, como
também por sua tradição na produção de café, leite e carne.
Na área de laticínios, Minas participa com 32,3% da
produção nacional de leite. A industrialização dessa
matéria-prima é uma forma estratégica de desenvolvimento.
A produção de carnes e derivados no Estado alcançou
368.000t em 1987, com predominância de 78% de carne bovina,
seguida de aves e sumos. Industrializar essas carnes é
outra forma estratégica de geração de renda e emprego.
Minas Gerais detém 13% da produção nacional de milho e o
plantio de soja tem crescido, ocupando atualmente mais de
500M00ha, cuja produção constitui matéria-prima para as
indústrias de ração, que são estratégicas para a produção de
carne.
O Estado detém 40% da produção nacional de café, que

correspondem a 14 milhões de sacas, gerando um complexo, na
visão do 'agribusiness", que movimenta aproximadamente
R$7.000.000000,00 por ano e necessita de armazéns
alfandegários e torrefações, visando ao atendimento dos
mercados interno e externo
Outras indústrias estratégicas para o Estado são a sucro-
alcooleiro, que produz álcool, açúcar e aguardente, e a
hortifrutigranjeira, principalmente aquelas que produzem
frutas e verduras com a potencialidade de emprego abundante
de mão-de-obra, alto grau de processamento e intensa
comercialização. E crescente a industrialização de
hortaliças como pepino, tomate, alho e cebola.
Diante do exposto, entendemos que a inclusão da Secretaria

de Agricultura e da FAEMG no Grupo Coordenador do Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas vem ao encontro
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do objetivo fundamental de sua criação, que é incentivar a
implantação de agroindústrias em Minas Gerais, dando uni
passo decisivo no desenvolvimento do Estado, que deve
caminhar em busca de sua real vocação econômica.

EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI Hp 815196
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... ~ O imóvel descrito no art. lQ reverterá ao

patrimônio do Estado, caso a donatária transfira suas
atividades industriais para outra localidade.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: Objetivamos com esta emenda assegurar a
reversão patrimonial ao Estado na hipótese de a donatária
vir a transferir suas atividades para outro Estado da
Federação.
Isso porque essa doação só terá sentido, conforme a própria

mensagem governamental afirma, para "dar continuidade à
política de desenvolvimento econômico e social".

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
a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária de debates de amanhã, dia
21, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia onze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto, João
Leite, Gilmar Machado e Carlos Pimenta (substituindo este ao
Deputado José Bonifácio, por indicação do Líder da Maioria),
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes,
também, os Deputados Jairo Ataide, Raul Lima Neto e
Francisco Ramalho. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Irani Barbosa, declara abertaa reunião e solicita
ao Deputado João Leite que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Deputado Federal
Eduardo Barbosa, Secretário de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, que irá
discorrer sobre a fusão da Secretaria da Criança e do
Adolescente com a Secretaria do Trabalho e Ação Social, bem
como a conhecer o trabalho da Guarda Mirim de Montes Claros,
e o convida a tomar assento à mesa. A Presidência registra
também a presença da Sra. Maria Neusa, Delegada de Policia e
Presidente da Guarda Mirim de Montes Claros, e passa a
palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
que motivou esta reunião. Logo após, há apresentação de
video sobre a Guarda Mirim de Montes Claros. A seguir, o
convidado discorre sobre o assunto em pauta. A Sra. Maria
Neusa faz exposição sobre o trabalho da Guarda Mirim. Passa-
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se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do convidado, dos demais
participantes e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
João Leite, Presidente - Gilmar Machado - Elbe Brandão.

ATA DA 27g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia treze de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e Elbe Brandão,
membros desta Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Maria Barros que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos presentes. Em seguida, a residência
distribui à Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei nps 366
e 610/95; 640, 656, 669, 677. 680 e 681/96 e ao Deputado
José Maria Barros os Projetos de Lei ns 688, 689, 690, 694,
704, 712 e 722/96. Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, com
discussão e votação de proposições 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 ns 366 e 610/95, 640, 656, 669, 677, 680 e
681/96 (relatora: Deputada Elbe Brandão); 688, 689, 690,
694, 704, 712 e 722/96 (relator: Deputado José Maria
Barros). 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, 19 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - José Maria

Barros.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho, Geraldo Nascimento e
Elbe Brandão, membros da referida Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 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. O
Presidente esclarece que a reunião tem por finalidade
receber a Comissão de Representação do Fórum Técnico Terra
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo, que apresentará
anteprojeto de lei por ela elaborado sobre o tema objeto
desse Fórum, e informa que se encontram presentes os
seguintes membros da mencionada comissão: Srs. Mauricio R.
Fernandes, da EMATER-MG; Ramom Costa Alvarenga, da EMBRAPA;
Cláudio Moreira da Silva, da FEAM; Marcelo Martins Pinto, da
Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA -; Miltes
Gonçalves Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
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Ferros, e César Corréa de Sousa, da RIJRALMINAS. A seguir, o
Presidente procede à leitura do oficio da mencionada
Comissão, por meio do qual encaminha o anteprojeto de lei
que dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a conservação
do solo agrícola e dá outras providências. Passa-se à 2
Parte da reunião, e o Presidente solicita ao Sr. Marcelo
Martins Pinto, membro da supracitada Comissão e
representante da SMEA, que proceda à leitura do referido
anteprojeto de lei. A seguir, a Presidência abre os debates
sobre a matéria. Logo após, submete o anteprojeto a votação;
ele é aprovado e subscrito pelos membros da Comissão. O
Presidente esclarece que a matéria vai ser convertida em
projeto de lei e tramitará na Casa. A Deputada Elbe Brandão
apresenta requerimento, em que solicita seja convidado o
Presidente da Floresta Rio Doce, empresa vinculada à
Companhia Vale do Rio Doce, para discutir e debater os
investimentos e o destino da região Norte de Minas, em
especial, a floresta que se encontra na região de Grão
Mogol. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares e dos membros da Comissão
de Representação do mencionado Fórum Técnico, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996-
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Olinto Godinho.

ATA DA 22? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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 Paulo Schettino, Elbe
Brandão e José Maria Barros, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Schettino, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Maria Barros que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui à
Deputada Elbe Brandão o Projeto de Lei Complementar nQ 10/95
e os Projetos de Lei ns 725 e 762/96 e ao Deputado José
Maria Barros os Projetos de Lei ns 104, 351 e 624/95.
Passa-se à 2sá Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após serem discutidos e votados, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar ng 10/95 e dos Projetos de Lei
ns 725 e 762/96 (relatora: Deputada Elbe Brandão); 104. 351
e 624/95 (relator: Deputado José Maria Barros). 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, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros -

Geraldo Rezende.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 693/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, veda a restrição de acesso aos edifícios de
qualquer natureza em virtude de raça, cor ou condição
social
Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi
encaminhado á Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
que, após exame do mérito da matéria, opinou por sua
rejeição.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer.

Fundamentação
A proposição em epigrafe pretende acabar com práticas
discriminatórias contra pessoas, quanto a raça, cor, sexo,
condição social ou existência de doença não contagiosa, no
acesso a unidades de qualquer edifício no Estado.
Determina, ainda, que o descumprimento de seus dispositivos
implicará multa de 200 UFIRs ao infrator, acrescida de 30%,
cumulativamente, a cada reincidência, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis. Atualmente, tal multa
corresponde a R$165,74.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, não traz o projeto
nenhum ônus para o Estado. Pelo contrário, o Estado poderá
aumentar sua receita, com os recursos provenientes das
penalidades pecuniárias aplicadas aos infratores.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 693/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Marcos Helênio - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 731/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Miguel Martini,
tem por objetivo dispor sobre o exame do ácido
desoxirribonucléico - ONA -, em casos de investigação de
paternidade, para a população carente.
Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para que seja emitido o parecer de mérito, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O exame do ONA vem se consolidando como prova de real
necessidade nas ações de investigação de paternidade,
principalmente em virtude de seu caráter objetivo e da
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grande margem de certeza que oferece. Apesar de diversas
provas poderem ser empregadas nas ações desse tipo, elas se
caracterizam como provas subjetivas, não oferecendo a mesma
confiabilidade do referido exame.
O resultado dos laudos periciais e os outros tipos de
prova, assim como o exame do DMA, não são vinculativos, isto
é, não obrigam o Juiz a decidir de acordo com os resultados.
Entretanto, não restam dúvidas de que representam pontos
importantes para a decisão judicial
Embora a feitura do exame não possa ser exigida, a recusa

de sua realização é fator significativo nas considerações do
Juiz.
A Lei nQ 1.060, de 5/2/50, que estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados,
determina, em seu art. 3g, as isenções a que tem direito o
beneficiário. Tais isenções, todavia, não englobam as
despesas com a realização de exames especiais, como o do
ONA, mas apenas, os honorários dos peritos.
Os beneficiários da assistência judiciária obtêm, através
dos órgãos do Estado, vários tipos de perícias médicas, tais
como exames para verificar a incapacidade física ou mental
ou para diagnosticar doenças de que sejam portadores.
O projeto de lei apresentado complementará a assistência

que já é oferecida aos beneficiários, na medida em que o
Estado, por meio de convênios com entidades públicas ou
privadas, proporcionará a realização do exame do DMA, até
que se capacite plenamente para realizá-lo.
A realização gratuita do exame em questão traria,
indiscutivelmente, benefícios à parcela da comunidade que
necessita do teste e não dispõe de recursos para realizá-lo.
Além disso, as decisões judiciais se processariam de forma
mais rápida, o que seria oportuno e desejável.
A comprovação da paternidade é um meio importante não só

para adquirir o direito à filiação ou á herança, como também
para adquirir alimentos, um dos requisitos previstos pela
Lei nQ 5.478, de 25/7/68, para se ingressar com tal ação, é
a demonstração de parentesco, que pode ser feita através da
comprovação da paternidade.
O projeto em questão, dessa forma, vem instrumentalizar o

acesso dos carentes à justiça, conforme dispõe a nossa Carta
Magna:
"Art. SQ - .....................................
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Conclusão

Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 731/96 no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antõnio Zanto, relator -
Marco Régis - Jorge Hannas.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 760/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Anderson Adauto, a proposição em
epigrafe 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.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria com as Emendas ns 1 a 3.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O modelo que vem sendo utilizado para dotar o Estado de
infra-estrutura consiste em o poder público construir e dar
manutenção ás obras. Todavia, em decorrência da precária
situação econômica do Estado, esse modelo vem-se esgotando.
Por outro lado, urgem vultosos investimentos no setor,
tendo em vista que uma infra-estrutura insuficiente é um
limitador ao desenvolvimento econômico.
Assim, tem-se pensado em novas formas de financiamento de

obras públicas, como privatização e concessão de exploração.
Nesse contexto, surge como oportuno o projeto em apreço,
aperfeiçoado na forma do Substitutivo nQ 1, que propõe uma
parceria entre poder público e empresas privadas.
Os custos das obras devidamente licitadas seriam assumidos
pelas empresas, e, posteriormente, o Estado as reembolsaria.
Tais obras seriam aquelas que contribuíssem para o
incremento da produção da empresa.
Dessa forma, a proposição em causa é conveniente às
finanças públicas estaduais.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a
proposição por meio das Emendas ns 4 a 7, adiante
redigidas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 760/96, no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
da Comissão de Administração Pública, com as Emendas ns 4 a
7, a seguir redigidas.

EMENDA No 4
Dê-se ao art. SQ do Substitutivo nQ 1 a seguinte redação:
"Art. 5 - Na hipótese do artigo anterior, o contrato ou

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 por empresas
consorciadas, permitido o reembolso pelo Estado, nos termos
desta lei e de seu regulamento.".

EMENDA Hp 5
Dê-se ao lQ do art. SQ do Substitutivo nQ 1 a seguinte
redação:
'Art. 8Q - .. .....................
# lQ - Se o reembolso de que trata este artigo não for pago
no prazo, fica assegurado ao contratado ou conveniado o
direito de compensação do crédito a ele correspondente com
seus débitos para o Estado de Minas Gerais.!!.

EMENDA No 6
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Dê-se ao § 3g do art. 8 Q do Substitutivo flQ 1 a seguinte
redação:
"Art. 8 - .. .................................
§ 1 Q - ........................................
§ 3Q - 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
regulamento, tendo como referência o disposto no parágrafo
único do art. 4011

EMENDA Np 7
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia

Legislativa cópia do contrato ou convênio celebrado, no
prazo máximo de 60 dias após a sua assinatura..
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - Anderson Adauto.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Np 1 AO PROJETO DE LEI
Hp 320/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em análise acrescenta parágrafos ao art. 56 da Lei ng
6.763, de 1975, e dá outras providências.
0 projeto foi aprovado no lg turno, sem emendas, e, durante
sua discussão no 2g turno, o autor da proposição apresentou,
em Plenário, o Substitutivo nç 1, encaminhado agora a esta
Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O substitutivo em apreço visa a adequar o objeto da

proposição às diversas alterações da Lei ng 6.763, de 1975.
Os parágrafos que se pretende acrescer ao art. 56 da Lei ng

6.763 dispõem que, sobre o crédito tributário decorrente de
denúncia espontânea, será aplicada a multa reduzida prevista
no inciso II do citado artigo, somente se tiverem sido
esgotadas as etapas previstas no inciso 1. Além disso, a
redução será de 70% do valor da multa, percentual previsto
na alinea nffl do inciso II do mencionado artigo, no caso de
denúncia espontânea do crédito tributário, tendo ou não
ocorrido a lavratura do auto de infração.
No entanto, na forma proposta pelo substitutivo, a redação

do § SQ contraria o disposto no parágrafo único do art. 138
do Código Tributário Nacional - CTN -, Que não considera
espontânea a denúncia apresentada após o inicio de quaisquer
procedimentos administrativos ou medidas de fiscalização
relacionados com a infração.
Deve ser também assinalado que o § 4o que o substitutivo
pretende acrescer ao art. 56 da Lei ng 6.763, de 1975, é
conflitante com a atual redação da lei, uma vez que a alinea
"f do inciso ii já foi revogada, em razão da redação dada
pelo art. 4g da Lei nQ 8.511, de 26/12/83, permanecendo no
texto do inciso II do art. 56 apenas as alineas 'a' a "e
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Dai, acolhendo sugestões do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, autor do substitutivo, este relator propõe o
Substitutivo flQ 2, de modo a adequar a proposição às
disposições do CTN e da Consolidação da Legislação
Tributária do Estado de Minas Gerais - CLTA -, mantendo o
oportuno objetivo do projeto, que é o de estabelecer melhor
tratamento fiscal para o contribuinte inadimplente que
informar seu débito á Fazenda Estadual, hipótese em que não
haverá cominação mais grave decorrente da lavratura de auto
de infração

Conclusão
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 320/95, apresentado
em Plenário, no 2Q turno, na forma do Substitutivo nQ 2, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO No 2
Acrescenta parágrafo ao art. 56 da Lei ng 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:
Art. lg- D arU 56 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescido do seguinte 30:
"Art. 56 - ....................................
f 3Q - Sobre o crédito tributário decorrente de
inadimplência informada pelo contribuinte, não haverá
lavratura de auto de infração, bem como fica vedada •a
aplicação da multa prevista no inciso II deste artigo
enquanto não esgotadas as etapas enumeradas no inciso 1-".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior - Geraldo
Rezende - Anderson Adauto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

10/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nQ 10/95, do Deputado Gilmar
Machado, que altera dispositivos da Lei Complementar nQ 869.
de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do Substitutivo ng 1 ao
vencido no lo 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, f lp, 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 COMPLEMENTAR NO 10195
Altera dispositivos da Lei Complementar nQ 869, de 5 de

julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A alínea e' e o SQ do art. 108 da Lei ng 869,
de 5 de julho de 1952, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 108 - ....................................
e - quando acometido de tuberculose ativa, alienação

mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia
descompensada, hanseniase, leucemia, pênfigo fol iáceo,
paralisia, síndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS -,
nefropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, mal de Paget, hepatopatia
grave ou outra doença que o incapacite para o exercício da
função pública.

5g - A aposentadoria a que se referem as alíneas 'c", 'd"
e 'e" só será concedida quando verificado o caráter
incapacitante e irreversivel da doença ou da lesão, que
implique a impossibilidade de o servidor reassumir o
exercício do cargo mesmo depois de haver esgotado o prazo
máximo admitido neste Estatuto para o gozo de licença para
tratamento de saúde.'.
Art. 2 - Esta lei complementar entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 104/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 104/95, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que dá nova redação ao art. 1Q da Lei nQ 3.373, de
12/5/65, que estabelece normas pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública, foi aprovado no 2g turno,
com a Emenda ng 1 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, 1Q, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a segujnte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 104/95
Dá nova redação ao art. lg da Lei ng 3.373, de 12 de maio

de 1965, que estabelece normas pelas quais são as sociedades
declaradas de utilidade pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. lg da Lei no 3.373, de 12 de maio de 1965,
alterado pela Lei ng 5.930, de 6 de dezembro de 1971, passa
a vigorar com a seguinte redação:
'Art. lg - As sociedades civis, associações e fundações

constituídas ou em funcionamento no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem
ser declaradas de utilidade pública, tornando-se aptas para
receber subvenções sociais, desde que:
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possuam personalidade jurídica;

II - estejam em funcionamento há mais de 2 (dois) anos;
III - não remunerem os cargos de sua direção;
IV - tenham, como Diretores, pessoas idôneas.
Parágrafo único - A declaração de cumprimento das

exigências dos incisos II, III e IV deste artigo poderá ser
dada por Juiz de Direito ou Promotor de Justiça da comarca,
Juiz de Paz do distrito, Delegado de Policia ou seus
substitutos legais."
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão--

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 351/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 361/95, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Timóteo imóvel que especifica, foi aprovado no 20 turno,
com a Emenda nQ 1 ao vencido no ip 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, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

r edação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 351195

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo
imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Timóteo imóvel de propriedade do Estado,
constituído de terreno com área total de 487rn2 (quatrocentos
e oitenta e sete metros quadrados), denominado lote ng 285,
situado naquele município, na Rua Três, no Bairro Alegre,
com os seguintes limites e confrontações: pela frente, numa
extensão de 21m (vinte e um metros), com a Rua Três; pela
direita, numa extensão de 25,18m (vinte e cinco vírgula
dezoito metros), com os lotes ns 290 e 10; pela esquerda,
numa extensão de 25m (vinte e cinco metros), com o lote n
270, e, pelos fundos, numa extensão de 10m (dez metros), com
os lotes nQs 160 e 160, registrado sob os ns R.2.18.061 e
R.2.18.062, ás fls. 61 e 62, respectivamente, no livro 2-BM
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel
Fabr i ci ano,
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo

destina-se à construção de uma escola municipal.
Art. 2g - O imóvel objeto desta doação reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no artigo anterior.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrario -
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 624/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei np 624/95, do Governador do Estado, que
altera dispositivos da Lei ng 10.628, de 16/1/92, que
estabelece a organização e o funcionamento do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências,
foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda flQ 1 ao vencido no l
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, 6 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 Hp 624195
Altera dispositivos da Lei nQ 10.628, de 16 de janeiro de
1992, que estabelece a organização e o funcionamento do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
órgão consultivo e deliberativo diretamente subordinado ao
Governador do Estado, instituido pelo art. 231 da
Constituição do Estado, com o objetivo de propor o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e coordenar a politica
de desenvolvimento econômico-social do Estado, compõe-se dos
seguintes membros:

- o Governador do Estado;
II - o Vice-Governador do Estado;
III - os Secretários de Estado;
IV - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais;
V - 1 (um) representante da Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG -;
VI - 1 (um) representante da Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG -;
VII - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
VIII - o Presidente do Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

- BEMGE -;
IX - o Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -

CEMIG -;
X - o Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP -;
XI - o Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais - CETEC -;
XII - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATERMG -;
XIII - o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM -;
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XIV - o Presidente da Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI-MG -;
XV - o Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - 1140! -;
XVI - o Presidente da Associação Mineira dos Municípios -

AMM -;
xvii - 2 (dois) representantes de cada uma das seguintes

entidades:
a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIEMG -;
b) Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -

FAEMG -;
c) Associação Comercial de Minas - ACEMINAS -;
d) Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais -

FACEMG -;
e) Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas

Gerais - CICI-MG -;
f) Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH

á) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FETÂEMG -;
h) Coordenação Sindical dos Trabalhadores no Serviço
Público Estadual de Minas Gerais;
i) Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do

Estado de Minas Gerais;
XVIII - 2 (dois) representantes de cada central sindical
regulamente estabelecida no Estado;
XIX - 10 (dez) cidadãos designados pelo Governador do
Estado.

- O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é
presidido pelo Governador do Estado.

2g - Os Conselheiros de que tratam os incisos XVII e XIX
deste artigo serão escolhidos entre pessoas de reputação
ilibada e designados pelo Governador do Estado, para mandato
de duração coincidente com o seu -
§ 3Q - O Presidente do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social pode admitir a participação, nas
reuniões, de pessoa cuja função ou especialidade seja
relevante para a discussão de tema em exame nesse órgão.
Art. 2g - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico

e Social:
- estabelecer a política de desenvolvimento sócio-

econômico integrado do Estado;
II - fixar as diretrizes para a consecução dos objetivos do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,
respeitando e preservando os valores culturais do povo
mineiro;
III - coordenar as atividades dos diversos setores da

administração pública estadual na elaboração do PMDI;
IV - propor o PMDI, a ser aprovado em lei;
V - acompanhar a execução do PMDI, propondo as medidas
governamentais necessárias a seu cumprimento
Art. Sg - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
é assessorado por conselhos estaduais já existentes ou por
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câmaras técnicas a serem instituídas pelo Presidente do
Conselho.
Art. 4 - O Conselho aprovará seu novo regimento interno no
prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação
desta lei.
Art. S - O art. 3Q da Lei nQ 11.721, de 29 de dezembro de
1994, modificado pelo art. 2Q da Lei nQ 11.622, de 15 de
maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3Q - O cargo de provimento efetivo do Quadro de

Pessoal da Secretaria de Estado da Educação que se encontre
vago ou que venha a vagar pode ser exercido por servidor
designado para a função pública correspondente ao cargo.
Parágrafo único - O exercício do cargo de que trata o
"caput" deste artigo finda-se com seu provimento por
candidato aprovado em concurso público ou, no caso de não-
provimento, na data de 31 de março de 1997, vedada a
prorrogação.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 681/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 681/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Jardim Atlântico, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, 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, 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 681196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Jardim Atlântico, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Jardim Atlântico, 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, em

especial a Lei flQ 1.260, de 11 de julho de 1955.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 690/96
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei flQ 690/96, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Moradores do Distrito de Monsenhor Isidro, com
sede no Município de Itaverava, 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 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 690196
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Distrito de Monsenhor Isidro, com sede no Município de
1 taverava.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Distrito de Monsenhor Isidro, com sede no
Município de Itaverava.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 694/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei 
no 

694/96, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Três Marias - SINDITREMA -
com sede no Município de Três Marias, foi aprovado no 2g

turno, na forma do vencido no 1g 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, 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 694196
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais de Três Marias - SINDITREMA -, com sede
no Município de Três Marias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Três Marias -
SINDITREMA -, com sede no Município de Três Marias.
Art. 2g - Esta lõi entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1996-
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 725196
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 725/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização
e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a permutar imóvel
com o Município de Janaúba, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no IQ 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, f 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 No 725196
Autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a permutar imóvel com
o Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica a Fundação Rural Mineira- Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a permutar
imóvel urbano de sua propriedade, constituído de terreno com
área de 7.200m2 (sete mil e duzentos metros quadrados),
confrontando, pela frente, com a Rua Manaus, numa extensão
de 120m (cento e vinte metros); pela direita, com área
remanescente, numa extensão de 60m (sessenta metros); pelo
fundo, com área remanescente, numa extensão de 120m (cento e
vinte metros); e, pela esquerda, com a Rua José Teotônio,
numa extensão de 60m (sessenta metros), conforme escritura
pública registrada sob o nQ Ri, matricula nQ 5460, às fls.
113 e V-114 do livro nQ 46-N do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Janaúba, por imóvel de propriedade do
Município de Janaúba, constituído de terreno com área de
1.630m2 (mil seiscentos e trinta metros quadrados), situado
na Rua António Luiz França, s/ng, no Bairro Veredas, em
Janaúba, havido por doação, conforme escritura registrada
sob o nQ R6, matricula nQ 1.666. do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Janaúba.
Art. 2Q - A permuta dar-se-á sem torna para as partes.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NI) 762/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 762/96, do Governador do Estado, que
altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extingue cargos e dá
outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, à fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, 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 No 762/96
Altera a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, extingue cargos e dá
outras providências. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, reestruturada pela Lei Delegada nQ 17, de 28
de agosto de 1985, e por alterações posteriores, passa a ter
a seguinte estrutura orgãnica: -

- Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) centro de Planejamento e Orçamento;
b) centro de Racionalização e Informação;
III - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
IV - Superintendência de Economia Agrícola:
a) Diretoria de Política Agrícola;
b) Diretoria de Análise de Conjuntura;
c) Diretoria de Informação Agrícola.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 2Q - A competência executiva da Superintendência de
Abastecimento fica transferida para a empresa Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA -, vinculada à
Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único - Fica mantida a competência da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para
coordenar a política e promover o controle do abastecimento
do Estado.
Art. 3p - Fica transformado em 1 (um) cargo de Assessor-

Chefe, código MG-24, símbolo AH-24, observado o disposto no
art. 2Q do Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro de 1995, 1
(um) cargo de Diretor II, código MG-OS, símbolo DR-05,
lotado na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art. 4Q - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento
em comissão do Quadro Especial da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

- 2 (dois) cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo
DROS;
II - 5 (cinco) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo
DR06;
III - 2 (dois) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo

AS-12;
IV - 4 (quatro) cargos de Supervisor II, código CH-02,

símbolo 9/A;
V - 2 (dois) cargos de Supervisor 1, código CH-01, símbolo

8/A;
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VI - 1 (um) cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02,
símbolo 9/A;
VII - 1 (um) cargo de Secretário Executivo, código EX-08.
símbolo 8/À;
VIII - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-

42. símbolo 11/A;
IX - 9 (nove) cargos de Assistente Administrativo, código

EX-06, simbolo 9/A;
X - 9 (nove) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07,
símbolo 8/A;
XI - 1 (um) cargo de Supervisor III, código CH-03, símbolo
10/A.
Art. 5 - Os cargos extintos na forma deste artigo,

observado o disposto no Decreto nQ 37.711, de 29 de dezembro
de 1995, serão identificados em decreto.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. l - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
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ATAS

ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE JUNHO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 4	Fase: Ata - Correspondência: Ofícios,
telegramas e cartões - Apresentação De Proposições:
Requerimento nQ 1.514/96 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Meio Ambiente e de Saúde e Ação Social e do
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2? Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise -. Maria José Haueisen -
Ermano Batista - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Bilac
Pinto - Elbe Brandão - Gilmar Machado - Hely Tarquínio -
Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley 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-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Jorge Eduardo De Oliveira, 1Q-Secretário "ao
hoc", lê a seguinte correspondência:

DE CI OS
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMtNAS,
em atenção a requerimento da Comissão de Meio Ambiente
encaminhando informações sobre os distritos florestais. (- A
Comissão de Meio Ambiente. Anexe-se ao Requerimento n
1.113/96.)
Do Sr. Geraldo Magela Pinto Garcia, Superintendente da
Receita Federal da 6a RF, informando que, de acordo com
parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é defeso
à autoridade administrativa o fornecimento de informações
protegidas pelo sigilo fiscal às comissões parlamentares de
inquérito estaduais ou municipais. (- A CPI do VAF.)
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Da Sra. Izabel Cristina Chiodi de Freitas, Secretária
Municipal de Meio Ambiente, informando que cabe aos
municípios decidir sobre a concessão de serviços de
saneamento. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 729/96.)
Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do
Governo do. Estado, agradecendo, em nome do Governador, o
convite para a reunião especial em homenagem à PMMG.
Do Sr. Anibal Arruda, Chefe da Assessoria Parlamentar do

Ministério da Fazenda, encaminhando oficio do Banco Central
em que se prestam informações acerca de solicitação do
Deputado Carlos Pimenta, objetivando a extensão- aos
produtores rurais e mutuários da MinasCaixa dos benefícios
da Lei nQ 9.138/95. (- Anexe-se ao Requerimento flQ
1.054/96.)
Do Sr. Lorival Carrijo da Rocha, Diretor do Departamento de
Policia Rodoviária Federal, prestando informações sobre a
desativação da Delegacia da Policia Rodoviária Federal do
Município de Caxambu, a pedido do Deputado Paulo SchettinO.
Do Sr. Severino Francisco Ribeiro Sobrinho, Presidente do
Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do
Estado de Minas Gerais - SINDIFISCO -. tecendo considerações
acerca do Projeto de Lei nQ 787/96, que autoriza o Poder
Executivo a realizar transação com a Companhia Paraibuna de
Metais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei np 787/96.)
Das Sras. Ana Maria Pimenta, Martha Maria e outros

servidores públicos do Estado, solicitando aos parlamentares
a rejeição do Projeto de Lei nQ 813/96. (- Anexem-se ao
Projeto de Lei flQ 813/96.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. José Maria Caldeira, Presidente do TRT -.
Região, e Júlio Elias, Prefeito Municipal de Patrocínio,
agradecendo o convite para participarem da reunião especial
em homenagem à PMMG.
Do Sr. Aristides Salgado dos Santos, Prefeito Municipal de
Divinõpolis, agradecendo o convite para participar do
encontro realizado no Município de Lavras
Do Sr-. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da
Educação, agradecendo o convite para participar da reunião
especial em homenagem ao Dr. José Maria Alkimim.

CARTa ES
Do Sr. José Joaquim Senfica, Juiz Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado, agradecendo o convite para a
reunião especial em homenagem à Associação Comercial de Juiz
de Fora, pelo seu centenário de fundação.
Do Sr. Ranieri Alves Ferreira, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço -
AMVA -, encaminhando cópia de relatório referente às
atividades daquela entidade em 1995.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a la Fase do
Pequeno Expediente-
.- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte
proposição:
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NQ 1.514/96, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
enviado oficio ao Reitor da UEMG com vistas à criação de
escola de farmácia e odontologia, integrada àquela
Universidade, no Município de Ubá. (- A Comissão de
Educação.)•

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Meio Ambiente e de Saúde e Ação Social e do Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

2a Fase
Abertura de Inscrições

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 432 Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei ns 572/95, do Deputado Durval Angelo, e
764/96, do Deputado Romeu Queiroz; e do Requerimento n
1.434/96, da Comissão de Educação; pela Comissão de Meio
Ambiente - aprovação, na 432 Reunião Ordinária, do
Requerimento nQ 1.483/96, do Deputado Wilson Trópia (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira -
falecimento do Sr. Milton Barbosa Vieira, no Rio de Janeiro
(Ciente. Oficie-se.).

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
24, ás 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
20 DE JUNHO DE 1996, DESTINADA A HOMENAGEAR A POLÍCIA

MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PELA PASSAGEM DOS SEUS 221
ANOS DE FUNDAÇÃO

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Maria José Haueisen

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Ermano
Batista - Palavras do Cel. Nélson Fernando Cordeiro -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista -
Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio
Genaro - Antônio Roberto - Bilac Pinto - Cléuber Carneiro -
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Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Maria Olivia - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos

ABERTURA
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 201h05min,
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.

Ata
- A Deputada Elbe Brandão, 2a-Secretária 'ad hoc , procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Nomeação de Comissão
A Sra. Presidente (Deputada Marta José Haueisen) - A
Presidência nomeia os Deputados Hely Tarquinio, Jorge
Eduardo de Oliveira e Raul Lima Neto para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o homenageado, as
autoridades e os demais convidados, que se encontram no
Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Cel . Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da PMMG;
Cel. Antônio Carlos dos Santos, Chefe do Gabinete Militar do
Governador do Estado; Cel. Hebert Magalhães, Chefe do
Estado-Maior da PMMG; Dr. Célio de Castro, Vice-Prefeito de
Belo Horizonte, representando o Prefeito Patrus Ananias;
Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da UEMG; Cel.
Ribeiro Gomes, Chefe do Estado-Maior da 4 Brigada,
representando o Gen. Moraes; Ten.-Cel.-Av. José Geraldo
Vidal, representante dos Diretores do PAMA. de Lagoa Santa,
e do CIAAR; Dr. Frederico Carlos Bastos, representante da
Associação Comercial de Minas Gerais

Dest inação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a
PMMG pela passagem dos seus 221 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
o Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir a execução
do Hino Nacional pela Banda de Música do Batalhão de Guarda
da Policia Militar.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista, autor do requerimento que suscitou a realização da
reunião.

Palavras do Deputado Ermano Batista
Exmo Sr. Deputado Agostinho Patrús. Presidente desta Casa;
Exmo Sr. Cel. PM Nélson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral
da PMMG; Exmo Sr. Cel . PM Antônio Carlos dos Santos. Chefe
do Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais; Exmo. Sr.



Cel. PM Hebert Magalhães, Chefe do Estado-Maior da PMMG;
Exmo Sr. Dr. Célio de Castro, Vice-Prefeito de Belo
Horizonte e representante do Prefeito Patrus Ananias; Exmo
Sr. Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da UEMG; Exmo.
Sr. Cel. Ribeiro Gomes, Chefe do Estado-Maior da 4a Brigada
e representante do Gen. Moraes; Exmo. Sr. Ten.-Cel.-Av. José
Geraldo Vidal, representante dos Diretores do PAMA, de Lagoa
Santa, e do CIAAR; Exmo. Sr. Dr. Frederico Carlos Bastos,
representante da Associação Comercial de Minas; demais
autoridades, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores,
em se tratando de instituição tão nossa, que fala tão de
perto ao senso de brasilidade, haverão alguns de perguntar
se é devida a comparação entre a PMMG e entidades
semelhantes no exterior. Entretanto, a imagem do militar da
policia em nosso Estado, como símbolo da manutenção da
ordem, já se incorporou de tal maneira e tão gratamente ao
nosso cotidiano que não podemos evitar de estabelecer
paralelos entre ele e seus colegas de outros paises.
Acorrem-nos à idéia as figuras características do "Bobby"
inglês, fleumático guardião da tranqüilidade pública; do
"Flic" francês, parte integrante da cartesiana civilização
gaulesa; do "Brigadiere na Itália, folclórico e simpático
sinônimo de autoridade temperada com calor humano.
Ora, se o Reino unido tem o seu 'Bobby', se a França tem o
seu 'Flic' e a nação italiana o Brigadiere' nós, no
Brasil, particularmente em Minas Gerais, temos o nosso
policial militar, o PM, como carinhosamente o chama a
população. E estamos hoje aqui justamente para tributar
reconhecimento a esse amigo muito especial dos mineiros,
através da homenagem que prestamos à sua corporação, agora
comemorando 221 anos.
A história da PM é bastante conhecida. Desde os primórdios,

com os Regimentos de Dragões, passando pela mítica figura do
patrono Tiradentes, até os dias atuais, a entidade tem sido,
invariavelmente, motivo de orgulho e satisfação para nossa
gente.
Essa empatia se robustece, além do mais, quando vemos que a
instituição evoluiu no decorrer do tempo, adaptando-se às
necessidades da época presente, ao aumentar e tornar
indispensável sua participação em nossas vidas. Com efeito,
se suas funções básicas estão definidas na Constituição do
Estado, a homenageada tem sabido, inteligentemente, honrar o
texto constitucional realizando trabalho do mais elevado
alcance para nossa sociedade.
A Carta Magna mineira estabelece a missão institucional da
PM, incumbindo-lhe a preservação da ordem pública e a
incol umidade das pessoas e de seu patrimônio, o que é
exercido em toda Minas Gerais, com dedicação, espirito
público e compromisso com os resultados. Nesse mister, a
nossa PM - verdadeiro patrimônio do povo mineiro, como bem
entendeu o saudoso Tancredo Neves - é reconhecida como uma
das melhores do Pais, graças à sua atuação sempre eficaz
Prova disso é que a sua academia é procurada por
profissionais de segurança pública de outros Estados e
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países. Vêm eles até nós na busca de um modelo, trazendo
suas experiências, é verdade, mas retornando a suas
instituições com uma bagagem de conhecimentos e experimentos
de como a nossa PM atua, e bem, nas múltiplas e plenas
responsabilidades que lhe atribui a Constituição mineira.
Nunca é demais lembrar que esses deveres incluem o
policiamento ostensivo de nossas ruas, o controle de
trânsito urbano, rodoviário, fluvial e lacustre, prevenção e
combate aos incêndios. Engana-se, porém, quem pensar que a
vigilância no perímetro das cidades, a atuação do Corpo de
Bombeiros, as atividades de fiscais de trânsito e guardas
rodoviários, a ação das brigadas florestais englobam todos
os encargos da PM. A Constituição da República vai além, ao
determinar que a corporação constitua, ainda, força auxiliar
e reserva do Exército Brasileiro.
As tarefas, portanto, transcendem as fronteiras do Estado e
incluem o auxílio à preservação da própria soberania
nacional, colaborando para afastar tudo o que possa colocã-
la em risco. Ao longo da história, tal colaboração tem sido
reiteradamente solicitada, e, ao dá-Ia, a PM não desmereceu
os ideais do alferes Joaquim José da Silva Xavier.
Hoje não prescindimos, portanto, da PM. Não é só o dia-a-
dia que com ela se completa, é a própria estabilidade do
Brasil que nela se apóia.
Vai ainda além o compromisso da instituição com Minas.
Vivemos tempos difíceis, em que a prolongada crise econômica
nos leva à angustiosa crise social sobretudo nos centros
urbanos, agrava-se o binômio violência-miséria. Consciente
disso, a corporação desenvolve meritório e oportuno trabalho
de assistência social, inspirada em sã filosofia de promoção
integral do ser humano. Assim pensando, investe ela em
programas de amparo a menores carentes e à juventude, nas
patrulhas de segurança alimentar, no suporte médico-
odontológico às sofridas comunidades suburbanas. Não se
descuida, tampouco, de patrocinar eventos de desporto e
lazer.
No terreno da educação, por outro lado, mantém a modelar
Academia de Polícia Militar, onde oferece, para
aperfeiçoamento da oficialidade, cursos de pós-graduação. Na
área da cultura, o Museu Histórico, a Orquestra Sinfônica e
o Coral são sinônimos de excelência.
E relevante notar como a presença da PM se estende por toda
Minas Gerais. Ela está, hoje, em cerca de 750 municípios e
em aproximadamente 300 distritos e aglomerações urbanas, com
batalhões, companhias, pelotões e destacamentos. A figura do
policial militar é conhecida e reconhecida em todos os
rincões, e nós.. pessoalmente, somos testemunha disso,
nascido Que somos na cidade de Aimorés, no vale do rio Doce,
criado em Mantena, onde exercitamos o oficio de advogado e
nos iniciamos na vida pública como Vereador, em 1963. duas
cidades de fronteira, que, coincidentemente, viveram as
agruras do litígio.



Era a chamada Zona do Contestado, onde não prevaleciam nem
a autoridade mineira nem a capixaba. Isso favorecia a
delinqüência e a impunidade.
Semelhante quadro, injusto para com a população ordeira e
pacifica, deixava nossa gente submetida a excessos por parte
de elementos inescrupulosos, quase sempre originários de
outras plagas.
Nessa conjuntura, não obstante, a PM sempre agiu de modo

realmente impecável. Para não ir mais longe, podemos atestar
que não foram poucos os conflitos e atos de violência
evitados graças à intervenção firme e equilibrada de nossos
bravos militares.
Recentemente, a instituição foi, mais uma vez, apontada
como daquelas mais caras aos mineiros, em pesquisa de
opinião pública. Essa estima e essa admiração com que a
distinguem os coestaduanos, desnecessário dizer, têm raizes
profundas e bem fincadas no terreno de nossas afeições.
Por tudo isso, desejamos manifestar o júbilo genuíno com

que falamos neste Plenário, na qualidade de orador oficial
da cerimônia. Celebra agora a PM 221 anos de ação frutuosa
dentro do território mineiro, e, nesses dois séculos, tem
irradiado influência positiva também em direção a outras
regiões do Pais. Por esses motivos, não temos dúvida de que
no século XXI continuará nossa homenageada a manter, e mesmo
ampliar, sua participação extraordinária.
A PMMG, portanto, e, individualmente, ao nosso caro PM,

expressamos o carinhoso agradecimento do povo mineiro.
Palavras do Cel. Nélson Fernando Cordeiro

O Cel. Nélson Fernando Cordeiro - Exmo. Sr. Deputado
Agostinho Patrús, DD. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Cel. Antônio Carlos dos
Santos, Chefe do Gabinete Militar do Governador de Minas
Gerais; Exmo. Sr. Hebert Magalhães, Chefe do Estado-Maior da
Policia Militar de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Célio de
Castro, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
representando o Sr. Prefeito Patrus Ananias; Exmo. Sr. Prof.
Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da Universidade do Estado
Minas Gerais; Exmo. Sr. CeL Ribeiro Gomes, Chefe do Estado-
Maior da 4a Brigada, representando o Gen. Moraes; Exmo. Sr.
Ten.-Cel.-Av. José Geraldo Vidal, representante do PAMA-
Lagoa Santa e do CIAAR; Exmo. Dr. Frederico Carlos Bastos,
representante da Associação Comercial de Minas Gerais;
Exmos. Srs. Deputados, caros companheiros da Policia
Militar, senhoras e senhores, na celebração de seus 221 anos
de existência, a Policia Militar de Minas Gerais recebe
hoje, com justificado orgulho e veneração, a honrosa
homenagem que lhe presta, em grande estilo, o povo ordeiro e
progressista destas Minas Gerais, por intermédio de sua
legitima representação política, que tem assento nesta
augusta Assembléia Legislativa.
A realização desta sessão solene cala bem fundo em nossas
consciências e traduz, verdadeiramente, o alto grau de
confiança, apreço e reconhecimento da gente mineira em
relação a sua força pública.
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Esta homenagem faz ressurgir com mais vigor, para nosso
júbilo, a célebre frase pronunciada pelo memorável estadista
Tancredo Neves, que considerou a Policia Militar "patrimônio
do povo mineiro, no que foi seguido, mais tarde, pelo
respeitável homem público que personifica o ex-Governador,
Dr. Hélio Garcia, quando sua excelência afirmou,
resolutamente, ser a Policia Militar de Minas Gerais uma
instituição "intocável'.
O arrojado e espontâneo gesto desses ilustres governantes
serviu para consolidar, providencialmente, o patamar de
honradez e dignidade em que se assenta a corporação, e-que é
garantido, hoje em dia, pelas ações de governo do eminente
Dr. Eduardo Azeredo, o qual, apesar das contingenciais
dificuldades enfrentadas em razão do atual quadro da nossa
economia, tem dado seguras demonstrações de especial carinho
no atendimento dos interesses maiores da Policia Militar.
Em virtude da auspiciosa oportunidade que este momento nos

oferece para tecermos estas considerações, desejamos deixar
registrada nos anais desta Casa a sincera gratidão da força
pública mineira pela sensibilidade evidenciada pelo nobre
Deputado Ermano Batista - a quem manifestamos publicamente e
nosso particular apreço - ao tomar a generosa iniciativa de
propor esta significativa solenidade.
Esta singular homenagem, de incomensurável valor para a
instituição e para cada um de seus integrantes, gratifica,
na justa medida, a Policia Militar, por seu diuturno
trabalho desenvolvido em prol da sociedade mineira, ao mesmo
tempo em que reaviva o nosso compromisso institucional com a
preservação da ordem pública, na incessante busca da
garantia do almejado ambiente de harmonia e paz social em
nosso Estado
Um ligeiro retrospecto na história da bissecular corporação

de Tiradentes permite-nos visualizar sua participação em
episódios da maior relevância para a própria história da
Pátria Brasileira e sua real vocação para a defesa dos
ideários da ordem e da legalidade, assim como sua diuturna
interação com as comunidades do nosso Estado.
Possuidora de uma origem nobre e de um passado ímpar,
repleto de glória, a PMMG finca suas raizes no antigo
Regimento Regular de Cavalaria de Minas, instalado em Ouro
Preto na longínqua data de 9/6/1775, e se ufana de descender
diretamente do Alferes Tiradentes, de quem herdou o ideal de
'liberdade e cidadania', que inspirou sua moderna ideologia
de "proteção e socorro comunitários".
A corporação orgulha-se, ainda, de marcar constante

presença junto ás comunidades do nosso Estado, contribuindo,
desde o período colonial, para o crescimento e progresso de
todas elas, por meio também de sadias lições de moralidade e
civismo, donde nasce o juízo de ordem e obediência.
Exercitando sua extraordinária capacidade de se amoldar ás
condições sociológicas do nosso - povo, a PM sempre soube
interpretar, com absoluta propriedade, todos os papéis que
lhe foram impostos pelas contingências ditadas pelos
momentos históricos da vida nacional, até atingir, nos dias
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de hoje, o estágio do "policiamento comunitário", no qual
cede espaço para a sociedade compartilhar, efetivamente, o
gerenciamento da própria segurança, dentro da visão
constitucional de que "segurança pública é dever do Estado,
mas é também direito e responsabilidade de todos".
Na atualidade, é muito abrangente o leque de atividades

desenvolvidas pela corporação, que transcendem suas missões
institucionais e englobam atribuições que pertenceriam,
originariamente, a outros órgãos do poder público,
notadamente no campo da assistência social
Graças ao seu engajamento à causa da ordem pública, a PMMG,
em recente pesquisa de opinião pública realizada pelo
Instituto "Vox Populi", em parceria com o jornal "Estado de
Minas" e o 'Jornal do Brasil", logrou alcançar o maior
índice de aprovação e o menor índice de rejeição entre as
instituições congéneres, nas seis maiores capitais do Pais.
Em época de crise de credibilidade de algumas instituições,

esse fato é deveras reconfortante.
Senhoras e senhores, são inúmeros os homens públicos saídos
das fileiras da Policia Militar mineira, alguns dos quais
ganharam projeção em nível nacional e mundial, como o poeta
e escritor Guimarães Rosa e o megaestadista Juscelino
Kubi tscheck.
Aqui mesmo - na Assembléia Legislativa de Minas - a Policia

Militar tem registrada a indelével e honrosa presença de ex-
integrantes seus, a exemplo - em é pocas mais remotas - das
respeitáveis e ilustres pessoas dos Coronéis José Vargas da
Silva, Manoel José de Almeida, Jairo Pereira da Silva, José
Geraldo de Oliveira e, na atualidade, do dinâmico e operoso
Presidente desta Casa, o Deputado Agostinho Patrús, que
tanto orgulha a PM com sua irretocável postura.
Para melhor exprimir a simbiose qüe existe entre a

Assembléia Legislativa e a Policia Militar, vale ressaltar
que ambas as instituições se entrelaçam e se complementam,
porque a corporação necessita do Poder Legislativo para
viabilizar inúmeros interesses institucionais, ao mesmo
tempo que este Poder necessita contar com a atuação da
Polícia Militar para a execução de várias normas aqui
elaboradas e aprovadas, particularmente daquelas cujo
cumprimento imperativo depende do exercício do poder de
policia.
Pelas razões aduzidas, esta solenidade se reveste de
importância transcendental, traduzindo, em essência, um
motivo a mais para a otimização e a maximização da prestação
de serviços pela polícia á sociedade mineira.
Para finalizar, desejamos reiterar a este seleto corpo
legislativo a nossa gratidão, expressando-lhe a certeza de
que este momento revitaliza para a Policia Militar a teoria
do construtivismo, segundo a qual "a soma das partes é maior
do que o todo". Assim, todo policial-militar passa, a partir
de agora, a se desdobrar no cumprimento de suas missões, de
modo a dignificar, cada vez mais, o voto de aplauso que ora
é consignado à nossa querida corporação. Muito obrigado!

Entrega de Placa
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O Sr. Presidente - Temos o prazer de entregar ao ilustre
Cel. Nélson Fernando Cordeiro uma placa alusiva à
comemoração, com os seguintes dizeres: "A Policia Militar de
Minas Gerais a homenagem do Poder Legislativo Estadual pelos
221 anos de relevantes serviços prestados. Alicerçada no
amor à arte de servir, na profissionalização de seus
componentes e na competência com que desempenha a difícil e
nobre tarefa de guardiã da paz, a Policia Militar de Minas
Gerais sempre foi e será o orgulho do povo mineiro e um
grande exemplo para o Brasil. Belo Horizonte, 20 de junho de
1996".

Palavras do Sr. Presidente
Estamos assistindo em Minas Gerais á instalação da
Mercedes-Benz e da Black & Decker, ao lançamento do carro
mundial da FIAT e à duplicação da produção da CENIBRA, entre
tantos outros investimentos.
Minas não tem chamado a atenção apenas por suas vantagens
comparativas no campo econômico para ser a escolhida entre
tantos Estados. Aqui também se cultiva uma condição
fundamental para a atração de empresas e, naturalmente, das
pessoas que delas fazem parte: a segurança.
A manutenção da ordem e da paz, sabemos, é fator
imprescindível ao desenvolvimento das atividades econômicas,
assim como à implementação de programas de cunho social e à
boa convivência entre as pessoas, de maneira geral.
Esse requisito está presente em Minas, graças, em grande
parte, à atuação da nossa Policia Militar. A eficiência da
instituição nesse aspecto pode ser aferida pelo
reconhecimento que lhe demonstra a população.
Pesquisa do Instituto Vox Populi, realizada e divulgada no
último mês de maio, em oito Capitais brasileiras, aponta a
Policia Militar de Minas Gerais como a que apresenta o maior
índice de aprovação junto à comunidade. Da mesma forma,
detém o menor percentual de desaprovação. Nos dois casos,
registra-se uma diferença substancial a favor da PM mineira,
em relação às dos outros Estados.
Tal reconhecimento não é fruto do acaso. Plenamente
identificada com a preservação da paz social e a prestação
de serviços à coletividade, a corporação vem aprimorando,
cada vez mais, suas funções ao longo da história de Minas,
inspirada nos ideais de justiça e liberdade de seu patrono,
o Alferes Tiradentes.
Soube muito bem o ex-Presidente Tancredo Neves expressar o
significado da nossa PM, ao afirmar: "De todas as
instituições do Estado, é a Policia Militar a que melhor
serve de símbolo à acentuada noção de pátria que temos nós,
os mineiros".
Os valores cultuados pela instituição também fizeram com

Que a ela se vinculassem outros nomes ilustres deste Estado.
Pertenceram à corporação e a ela se dedicaram figuras
destacadas como o Cel. Saul Martins, reconhecido por sua
vasta contribuição no campo das ciências sociais, do
folclore e da antropologia; o escritor João Guimarães Rosa,
um dos mais respeitados nomes da literatura contemporânea da
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língua portuguesa; e o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, sinônimo de clarividência, dinamismo e ousadia no
exercício da política a serviço deste Pais.
Não poderíamos deixar de citar, entre os vultos históricas
que mantiveram estreitos laços com a Policia Militar de
Minas, o Coronel honorário Assis Chateaubriand, fundador dos
Diários Associados, que, com seu tino jornalistico e
espírito empreendedor, deu nova dimensão à imprensa
brasileira.
A esses eminentes personagens junta-se uma extensa galeria

de outros que dedicaram sua vida à instituição, imbuídos do
espirito de servir à coletividade e preservar as tradições
pátrias.
Particularmente, sentimo-nos à vontade para enfatizar o

papel da corporação, por termos tido a grata oportunidade de
prestar-lhe serviços. Não nos esqueceremos nunca de que foi
em unidades hospitalares da Policia Militar que, como
acadêmico, estagiário ou médico oftalmologista prestamos
nossos serviços e com orgulho ostentávamos os símbolos da
gloriosa instituição.
Ao prestarmos esta homenagem á instituição, pela data
comemorativa de seus 221 anos, gostaríamos de fazer um
agradecimento especial ao Comando da PMMG, na pessoa do CeL
Nélson Cordeiro, que, com determinação, liderança e
brilhantismo, vem cumprindo sua difícil missão. Expressamos,
também, nosso reconhecimento ao corpo de oficiais e a todo o
contingente espalhado pelo território mineiro, que têm
garantido ordem e tranqüilidade á população.
Temos a certeza de que, nesse aspecto. Minas continuará
sendo uma terra privilegiada, oferecendo hospitalidade,
conforto e segurança a quantos aqui aportarem em busca de
oportunidades econômicas e qualidade de vida.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência agradece ao Cel. Nélson Cordeiro e aos demais
convidados pelo comparecimento e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de debates
de amanhã, dia 21, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 113a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley
Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e votação de proposições:
Prosseguimento da discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 817/96; discurso do Deputado Gilmar Machado; questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
número regimental para continuação dos trabalhos; discurso
do Deputado Durval Angelo; questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob
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- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anderson Ádauto - 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 Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - 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 - José Bonifácio - 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 - minto Godinho - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trópi a.

ABERTURA -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley 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. 2rSecretária, para proceder ã leitura
da ata da reunião anterior.

Iii PARTE
Ata

- A Deputada Marta José Haueisen, 22-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1

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 Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Para prossegui-la, com a palavra, interrompida
ontem, aos 24 minutos, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, público que nos ouve nos
gabinetes, estamos novamente na tribuna para dar
prosseguimento à discussão que iríamos fazer ontem, sobre o
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 SA. Com esse projeto,



829

 
j

o Governador quer criar condições para o pagamento de
débitos de natureza previdenciária daquela empresa.
- Lê trecho do parecer para o lo turno do Projeto de Lei ng

817/96, publicado na edição de 15/6/96.
Ele quer tentar renegociar melhor esse processo de

endividamento. Aqui voltamos, mais uma vez, àquilo que ternos
procurado abordar ao longo desta semana, em nossas
exposiçõés. Vamos apresentar, sistematicamente, nosso
entendimento e nossa posição sobre o que o Estado vem
fazendo no que respeita ao processo de endividamento.
Preocupa-nos, e muito, a saúde financeira do Estado. Não

podemos continuar fazendo dividas cada vez maiores, para que
o conjunto da população venha pagar. A medida que aumenta o
endividamento, aumentam os recursos que temos de despender
com as dividas; aumenta o nosso comprometimento orçamentário
com o pagamento de juros, e diminui nossa capacidade de
atender àquilo que foi preestabelecido no orçamento que
votamos no ano passado. Essas dividas não constavam na
previsão orçamentária. Todos sabemos que, quando se assume
uma divida que não está no orçamento, isso traz
desequilibrios como conseqüência. E exatamente para isso que
queremos alertar. O Governo do Estado começa a assumir cada
vez mais dividas, sem que tenha havido previsão. E, se não
há previsão, vamos ficar com problemas. O Governo vai ter de
retirar recursos de algum lugar para cobrir os novos débitos
que pretende assumir. De onde sairão esses recursos? Terão
de sair de três lugares: do pagamento dos servidores; da
capacidade de investimento do Estado ou do custeio, ou seja,
dos gastos com a escola, com os postos de saúde, com a
policia civil e outros serviços. Não existem outras fontes.
Ou, então, teremos de pedir novos empréstimos, o que é,
exatamente, a proposta prioritária deste Governo, pois, ai,
quem vai ter de pagar não será ele, mas, sim, o futuro
governo. Como o Governador atual sabe que não volta,
logicamente o abacaxi fica para quem entrar depois. Não
podemos concordar com isso. Pelo menos nós, da Bancada do
PT, discordamos dessa visão. Não podemos desmbntar nosso
Estado daqui para frente. Enquanto estivermos aqui, teremos
a preocupação e o cuidado de manter, da melhor forma
possível, o equilíbrio das contas do Estado, para que, de
fato, possamos ter investimentos, o custeio e os salários
dos servidores.
Para cobrir débitos como esse, o Estado muda a escala de
pagamentos. Para quê? Para que possa remanejar os pagamentos
aos fornecedores. Quem está contribuindo para que o Governo
possa continuar bancando isso? E, mais uma vez, o penalizado
e sacrificado servidor público. E é exatamente contra isso
que estamos tentando argumentar. Além disso, no nosso
entendimento, o Governo do Estado precisa ser mais
transparente.
O Governo está propondo assumir o débito da MGS. Ele diz
apenas que precisa e vai assumir um débito no valor de
R$23.891.489,10. Quem são essas pessoas? Estamos assumindo
um débito relativo a contribuições previdenciárias que não
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foram recolhidas. Os servidores vieram, mas a empresa não
recolheu a contribuição previdenciária. O Governo de Minas
vai assumir a divida ao comprar a empresa. Estamos com
dificuldades para vender o Banco de Crédito Real, exatamente
porque temos um passivo trabalhista muito grande. Quem quer
comprar não quer assumi-]o, pois é de responsabilidade de
Quem está administrando o Governo. Estamos, agora, buscando
empréstimo junto ao PROER, criado pelo Governo Federal, para
saldar essa divida. Só assim podemos vender o Banco. Mas,
nesse caso, compramos a empresa, mesmo sabendo que ela tinha
débitos trabalhistas, em especial previdenciários. Ao
comprar a empresa, o Governo de Minas assume sua divida.
Todos os mineiros estarão contribuindo com o seu pagamento.
E o Governo manda um projeto à Assembléia informando o valor
da divida. Quais são os servidores absorvidos pelo Estado
através da MGS? Entramos com uma emenda e esperamos que ela
seja aprovada. Assim, o Governo poderá publicar exatamente
qual o nome do servidor, a época em que foi absorvido e qual
é o seu débito. Temos que saber, porque todos os mineiros
estarão assumindo essa divida por ele, já que o Estado
comprou a empresa. E o mínimo de que precisamos para votar a
favor ou contra. Se realmente esse débito existe, se esse
servidor não recolheu a sua contribuição previdenciária,
fica difícil desenvolver o nosso trabalho. Para votar um
projeto, precisamos de informações. No caso da MGS, isso não
aconteceu.
Vou ler o projeto, para que verifiquem que, na forma em que
nos foi enviado, falta uma série de informações-
~ Lê os arts. lQ a 3Q do Projeto de Lei nQ 817/96,
publicado na edição de 22/5/96.
A partir do próximo ano, no orçamento que vamos votar no

segundo semestre, a partir da LDO, que votaremos no primeiro
semestre, antes do recesso parlamentar, e no orçamento do
segundo semestre, temos de pagar essa divida. A verdade é
que se fazem as coisas apressadamente, e depois temos de
pagar caro. Por que o Estado, ao absorver essas empresas,
não levantou a questão dos débitos previdenciários, já que a
divida é de fevereiro de 1988 a dezembro de 1994? Esse
processo teve inicio em 1988, quando a empresa que
adquirimos deixou de recolher. Ora, por que não se olhou
isso antes, para que agora não tivéssemos um débito tão
grande para cobrir? Porque as coisas têm de ser votadas
apressadamente. Absorvem-se empresas de qualquer jeito, não
se faz um debate aprofundado, e depois temos de pagar o ônus
do cuidado que não tivemos no passado. Por que as pessoas
que querem comprar o CREDIREAL não cometem o mesmo equivoco?
Porque pode demorar, elas querem ver tudo resolvido para
depois entrarem no negócio. Isso é evidente, acontece com
todo mundo. Quem vai fazer uma conta ou comprar alguma coisa
e não vai verificar se existe escritura; se as contas estão
todas pagas, para depois entrar no negócio?
Lamentavelmente, o Governo de Minas fez um péssimo negócio,
descuidou-se, e agora estamos com esse problema para
resolver. Foi uma coisa malfeita, votada às pressas, sem que



se examinasse corretamente a matéria. E agora o serviço
malfeito em 1988 gerou um rombo de R$23.000.000,00. E foi
matéria examinada e discutida aqui. Ficamos a pensar como
foi esse processo de discussão, como ele ocorreu, se houve
tempo necessário ou foi um rolo compressor do Palácio da
Liberdade, que não permitia que a Assembléia Legislativa
discutisse, examinasse corretamente as matérias E o que
infelizmente estamos vendo agora com o programa de
desligamento voluntário que o Governo quer fazer a toque de
caixa, de qualquer jeito, sem um exame profundo da matéria.
Ou seja, as coisas são feitas apressadamente, sem discussão,
e depois vem a conta para que todos nós, mineiros, paguemos.
E não é conta pequena, não. Imaginem o que seria possível
com R$23.000.000,009
A Deputada Maria José Kaueisen, juntamente com uma comissão
da Assembléia, esteve no vale do Jequitinhonha para verem,
de perto, o problema da falta de água e outros existentes na
região. A Deputada sabe que eles não estão pedindo
R$23.000.000,00, estão pedindo R$50.000,00, R$100.000,00,
para resolverem um problema de perfuração de poço, a fim de
terem água. Mas, ai, o Governo do Estado diz que não tem
dinheiro. Diz que o caixa está zerado. Vocês vão continuar
passando dificuldades ou terão que recorrer a um organismo
de solidariedade para ajudá-los, porque aqui não há
dinheiro. Mas gasta R$23.000.000,00 em um negócio malfeito:
E para isso que queremos chamar a atenção dos Deputados. E
por isso que entramos com a emenda, e esperamos que ela seja
aprovada para que possamos verificar se existem mais
pessoas; quem são elas, onde estão. Precisamos saber se
esses são realmente os débitos existentes para que depois
não tenhamos que voltar aqui para fazer uma correção nesse
projeto de lei. Queremos q ue os problemas sejam equacionados
para que não tenhamos que ficar aqui constantemente revendo
os projetos, revendo os processos. Precisamos ter mais
calma, mais tranqüilidade. O tempo que temos aqui é
exatamente o estabelecido pelo nosso Regimento Interno.
Precisaríamos, pelo menos, de 45 dias para fazer um exame
detalhado, cuidadoso da matéria. Assim, evitaríamos ser
surpreendidos com questões como essas. Nós, da Bancada do
PT, vamos continuar obstruindo, criando as dificuldades que
pudermos, pelo zelo que temos com a coisa pública, com o
dinheiro que é de todos os mineiros. E muito difícil ganhà-
lo, e os mineiros estão sofrendo com o desemprego, com os
problemas. Lamentavelmente, tivemos, agora, uma publicação,
pela ONU, do grau de crescimento e desenvolvimento dos
Estados brasileiros. Descobriram-se, no Brasil, três
regiões. Uma, de grau de desenvolvimento maior: nela estão
os Estados do Sul e alguns do Sudeste; o único Estado do
Sudeste que fica para a 22 região é Minas Gerais. Na linha
extrema, na 3a região, estão os Estados do Nordeste.
Precisamos mudar, mas, para isso, temos que rever essa
questão.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaríamos muito que a

nossa emenda fosse examinada com o cuidado que merece, para
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que a população de Minas Gerais não sofra mais prejuízos
COMO esse.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Para que pudéssemos dar
continuidade a esse debate, Que é tão importante,
solicitaria, através de uma questão de ordem, Sr.
Presidente, que fosse feita a recomposição de "quorum", ou,
então, o encerramento, de plano, da reunião, devido à
ausência de parlamentares, para que os próximos possam
debater com o "quorum' qualificado que a matéria exige.
O Sr. Presidente - E regimental o requerimento oral do
Deputado Gilmar Machado. A Presidência vai proceder à
recomposição do "quorum'. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Gilmar Machado) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados; há
14 em reuniões de comissões. Portanto, há" quorum" para
discussão e, até, para votação. Assim, prosseguimos a
discussão do Projeto de Lei flQ 817/96. Para discuti-lo, com
a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente; Srs. Deputados;

Sras. Deputadas; nobre Líder do PL, Deputado Olinto Godinho,
por que reclamas, ai, embaixo?
Estamos, esta semana, discutindo as medidas centrais que o

Governo apresenta da reforma administrativa. Gostaríamos de
fazer a denúncia, aqui, de uma jogada política e de uma
tentativa regimental de impor, hoje, a votação de um projeto
sem a devida discussão.
Como é do conhecimento de todos, hoje, às 10 horas, o
Secretário Cláudio Mourão estará na reunião da Comissão de
Administração Pública discutindo o projeto do desligamento
voluntário, da demissão incentivada do Governo do Estado. O
correto seria que o projeto não constasse na pauta, como
aconteceu ontem, à noite, quando fomos surpreendidos,
mediante uma manobra regimental, com sua inclusão na pauta.
Nós, Deputados, queremos tempo para discuti-]o nas
comissões, mas fomos surpreendidos ontem, à noite, na
convocação da reunião extraordinária, por estar constando na
pauta o Projeto de Lei nQ 469/95, do Deputado José
Bonifáclo. bem como os outros três projetos, incluindo o do
Governo, anexados a ele.
Entendemos que essa não é uma medida correta. A Bancada do
PT, em função disso, se nega a ir à reunião da Comissão de
Administração Pública. Não vamos estar presentes a esse
debate, porque não podemos aceitar uma farsa: o correto
seria que não constasse na pauta tal projeto, porque a sua
discussão ainda está sendo feita. Ademais, não sabemos quais
são as intenções do Governo ao modificar os três projetos
que existem: o de nossa autoria e os dos Deputados José
Bonifácio e Anderson Adauto.
Essa não é a forma que achamos que seria a mais

democrática, pois não houve tempo suficiente para debater o
projeto. Isso confirma, para nós todos, que o Governo está
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promovendo uma reforma administrativa autoritária, sem
discussão com a sociedade, sem discussão direta com os
servidores públicos envolvidos, e, ao mesmo tempo, a própria
Assembléia se rende a esse desmando do Governo, que inclui
seus projetos em regime de urgência e, de certa forma,
inviabiliza um processo maior de discussão.
E interessante observar que alguns dos projetos de demissão

voluntária, de incentivo á exoneração, já estavam incluidos,
há oito meses, na pauta de discussão, e o Governo não tinha
demonstrado preocupação em fazer esse debate. Agora, quase
no final do semestre, antes do recesso parlamentar, a
discussão é feita de forma apressada, e não, suficiente
O que temos a destacar, aproveitando o próprio Projeto de
Lei ng 817/96, que trata da mesma problemática da reforma do
Estado, do débito da empresa MGS e dá outras providências, é
o questionamento do que motiva os pontos centrais do projeto
do Governo. Primeiro, o Governo não inclui os já demitidos,
alegando conveniência administrativa; porém, durante debate,
na Comissão, o Secretário da Fazenda, João Heraldo, disse
que, pessoalmente, aceitava a proposta da inclusão dos já
demitidos, mas discutiria com o Governador essa inclusão-
Então, vemos que os demitidos, por conveniência
administrativa, os quais sofreram processo, de uma forma ou
de outra, não foram incluidos. Gostariamos que o Governo
justificasse essa não-inclusão, pois se entendia que, na
discussão em questão, o tratamento Que ele daria aos
demitidos seria amplo, permitindo que todos tivessem acesso
ao programa de demissão voluntária.
O segundo ponto que questionamos é que o Governo estabelece
o teto máximo de R$6000,00 para parâmetro de cálculo da
remuneração, excluindo todos os valores superiores a este. A
partir do momento em que o servidor se enquadrar nos
critérios, nas normas estabelecidas no projeto, a nossa
compreensão é a de que não deveria haver esse limite,
porque, até nós o percebemos inconstitucional. A
Constituição é clara ao não permitir, em hipótese nenhuma, a
redução de salário. Então, o principio da irredutibilidade
está sendo quebrado nessa questão, o que poderá levar o
Governo a longas e custosas delongas judiciais. Nesse
sentido, a nossa preocupação é a de que o texto
constitucional seja respeitado, seja garantido, e não haja o
limite que o Governo está estabelecendo.
Outra questão é a seleção do pessoal que integrará o
processo de demissão, de desligamento voluntário
estabelecido pelo Governo, principalmente nos setores de
saúde e de ciência e tecnologia. O Governo alega prioridade
somente no caso da educação e da área fazendária. O
questionamento que se faz é se a educação, a pesquisa e a
tecnologia também não seriam prioridades do Governo. Que
critérios ele usa para dar tratamento prioritário a
determinados setores? Sabemos que as pesquisas recentes
demonstram que, não só na Grande 6H, mas também no interior
do Estado, o principal problema, hoje, é a saúde. Então,
havendo demissão de servidores da área de saúde, como



834

médicos, enfermeiros e outros profissionais, quem vai ser
colocado no lugar? Parece que o Governo está assumindo
intencionalmente que está investindo no sucatamento da área
de saúde, que, hoje, é o principal problema do Estado,
indicado em pesquisas de opinião.
Fazemos esse questionamento, também, no que respeita á
ciência e tecnologia: que parâmetros o Governo usa para
indicar alguns setores como prioritários e excluir outros,
que entendemos ter, também, prioridade? Além disso, o
projeto não veda a recontratação dos demitidos nem a
terceirização para os cargos que se extinguirão.
Hoje, temos uma denúncia sobre o caso particular da COHÂB,

onde houve a terceirização ilegal por meio de uma licitação
viciada, pois o proprietário da firma terceirizada é o
próprio Secretário Cláudio Mourão, que tem como sócio o
irmão do ex-Deputado Federal Ziza Valadares.
A grande questão é se isso realmente vai gerar economia
para o Estado, visto que não veda a recontratação dos
demitidos por um período, como foi o caso do projeto no Rio
Grande do Sul e no Espirito Santo, e como é o principio de
todos os programas de desligamento voluntário. E, ao não
vedar a terceirização dos mesmos cargos, se não há, como
objetivo do Estado, como estamos vendo na Secretaria de
Administração, na polémica da coHAB e em outros setores, a
questão da terceirização dos serviços públicos.
Penso que essa é uma questão séria no projeto. E uma
questão que coloca, de alguma forma, o projeto de Minas
Gerais defasado ou omisso em relação a projetos de outros
Estados que também discutiram o mesmo assunto
Outra questão é a exclusão, conforme estabelece os incisos
IV e V do art. BQ do Programa de Desligamento Voluntário,
dos que têm algum dinheiro a devolver ao Estado ou algum
débito com o IPSEMG. A nossa compreensão é de que se deveria
prever a compensação de débitos, por meio da demissão
voluntária. Assim, o servidor não teria que, "a priori",
contrair empréstimos para poder requerer sua inclusão no
programa. Essa é uma questão óbvia, porque o próprio Estado
de Minas Gerais é devedor de quase R$300.000.000,00 ao
IPSEMG. Se assim fosse, o Governador ou talvez o próprio
Secretário da Fazenda, se porventura fossem servidores
públicos estaduais, teriam que ser excluídos do projeto,
porque, além de isso caracterizar impropriação indébita, os
8% são descontados dos servidores e não são repassados ao
IPSEMG. Questionamos esse ponto do projeto porque o que
teria - como vimos no próprio projeto do Espirito Santo -
que haver era uma forma de compensação dos débitos com o
valor a ser pago na indenização, e não a exclusão e a
exigência do pagamento, 'a priori", conforme o projeto
prevê.
Outra questão que discutimos é que um Governo tão ágil como
temos aqui em Minas, tão ágil nas suas decisões referentes à
solução do problema da saúde - até na indicação do seu
candidato a Prefeito da Capital demonstrou uma agilidade
enorme - coloca • um prazo de 20 dias para se requerer a
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inclusão no Programa de Desligamento Voluntário. Hoje, com a
burocracia do Estado e com a infra-estrutura que o Estado
tem em mãos, seria totalmente inviável e impraticável um
prazo como esse- Pensamos que tem que ser, no mínimo, 90
dias. O projeto, como já é de praxe nesta Casa, que sempre
abre mão do seu poder de legislar, prevê que, a critério do
Governador, o prazo pode ser reduzido ou ampliado. E uma
brincadeira A expressão reduzido está incluída nessa
questão. Penso que os tucanos vão querer sair do muro com
rapidez e agilidade que não têm demonstrado na política ou
na administração, em Prefeituras que estejam administrando
ou mesmo no Governo do Estado. Então, o projeto ainda prevê,
ironicamente, a possibilidade de o Governador reduzir o
prazo. A nossa compreensão é de que esse prazo, como em
todos os projetos, seja de 90 a 150 dias. E correto que
tivéssemos a mesma compreensão e o mesmo entendimento em
relação ao projeto de Minas Gerais Queríamos que houvesse
prazo suficiente a fim de que os setores da administração
pudessem se capacitar para o recebimento desses
requerimentos e para que também os servidores pudessem, de
alguma forma, se preparar.
O que vimos, em outro ponto, é a falta do valor da
indenização de cada servidor O Rio Grande do Sul teve
preocupação em divulgar, para cada servidor em condições de
se habilitar ao programa de desligamento voluntário, quanto
ele receberia de indenização Isso não está previsto aqui em
Minas. Então, de certa forma, nesse prazo de 20 dias - e
sendo uma decisão irrecorrivel, o que é um absurdo - o
servidor não tem nada a contra-argumentar quanto ao valor da
indenização.
Ele não pode, de certa forma, apresentar recurso em relação

a isso, e o prazo de 20 dias é exíguo. Não temos
conhecimento de qual remuneração teria, e ele fará,
realmente, uma opção no escuro. No caso do Rio Grande do
Sul, conforme as dirigentes sindicais anunciaram, não foi
feita a previsão do desconto de Previdência e de imposto de
renda, , o que levou os servidores a terem os valores a
receber reduzidos em 501/.
Se colocarmos que não é possível recorrer, como está no
projeto, vamos ter uma situação inusitada em que as pessoas
realmente não poderão, de alguma forma, reconsiderar sua
decisão, ou não terão tempo para pensar e planejar a sua
demissão. Vemos claramente que o Governo quer impor uma
camisa de força, como constatamos em toda a reforma
administrativa. Ele quer, de certa forma, partindo do
principio de que tem uma maioria tranqüila, e que é em
alguns casos até submissa e cordata demais, muitas vezes não
agindo constitucionalmente como Poder, que todas as
questões, tudo o que encaminha para esta Casa seja acolhido
sem haver realmente um processo democrático de debate.
Outro ponto é que as férias proporcionais não são
previstas, o que é mais uma inconstitucionalidade. O Governo
prevê o pagamento de períodos inteiros. Então, teríamos uma
situação absurda em que um servidor com 11 meses e 29 dias
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de serviço não teria direito ao gozo proporcional de noventa
e nove vírgula algo de suas férias vencidas.
Em qualquer caso de demissão por via da CU, ou mesmo em

todos os processos de desligamento voluntário de que tivemos
conhecimento, a questão das férias proporcionais é um
principio garantido. Esse é um principio claro, porque essa
é a norma da CLT, e apesar de os servidores não serem
celetistas, isso a eles se aplica, de alguma forma, por
analogia.
Temos, ainda, a questão das férias-prêmio. No projeto, que
apresentamos em nome da Bancada do PT, fizemos questão de
tratar desse ponto de forma clara. Estabelecemos no projeto
Que as férias-prêmio vencidas até a data da sanção do
projeto teria o seu recebimento em espécie garantido.
Acontece que esta Casa votou a Emenda à Constituição n
18/95, do Sr. Governador do Estado, que modificou a
sistemática do pagamento das férias-prêmio. O Governo só
autoriza o pagamento das férias Que tiverem sido adquiridas
até a data da emenda à Constituição, o que, é evidente, já
se caracteriza como direito adquirido.
Entendemos que esse prazo para a conversão em espécie tem
que ser prorrogado até o dia do pedido da exoneração,
porque, no caso de o servidor se aposentar, essa conversão é
garantida pela própria Emenda à Constituição ng 18/95.
Entendemos que tratamento similar, ou seja, o mesmo
tratamento, deveria ser dado também aos outros servidores.
A nossa compreensão é a de que, se o servidor com 20 anos
de serviço ficasse no cargo até a sua aposentadoria, teria
direito, ao se aposentar, à conversão em espécie das férias-
prêmio. Se ele vai se desligar, essa não será uma despesa
que o Estado terá daqui a 5 anos, no caso da professora,
daqui a 10 anos, no caso de professor, ou da aposentadoria
proporcional de servidor de outra área, em que também a
conversão fosse garantida.
Outro aspecto refere-se à necessidade da transparência.
Reivindicamos a publicação nominal dos servidores cuja
inclusão seja deferida, para que tenhamos, como Poder
Legislativo, como representantes da sociedade, um quadro dos
cargos que estão vagos no Estado. Assim, teremos condição de
saber se vai haver processo de recontratação dos demitidos,
de extinção do cargo ou de terceirização daquele serviço.
A ausência da garantia da divulgação pública da lista dos

demitidos vai impedir que o Poder Legislativo tenha controle
sobre a redução dos gastos públicos.
Quanto à participação na comissão que deverá analisar os
pedidos, o Governo garante a participação da entidade
sindical. Entendemos que isso deve ser ampliado. Cada órgão
ou entidade deve ter também seu representante, como acontece
no Espirito Santo. A participação deve ser garantida ao
dirigente sindical e à representação direta dos servidores.
Ninguém melhor que o próprio servidor de um órgão ou de uma
entidade para analisar se o desligamento voluntário vai
gerar ou não acúmulo de serviço e problemas no desempenho do
serviço público naquele setor.
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É preciso que se convoquem pessoas Que tenham a compreensão
de todo o processo, do serviço público e que, de alguma
forma, acompanhem o dia-a-dia do órgão ou da entidade. Essa
é, como vêem, uma questão a ser vista.
Outro aspecto diz respeito aos arts. 6o e 7Q, que prevêem o

emprego público. A sociedade de economia mista e as empresas
públicas estão incluídas, e, no entanto, não estão no
programa. O que significa isso: um erro de revisão, de
concepção, ou o quê?
Ao se falar em emprego público, subentende-se um vinculo
diferente do que é estabelecido no cargo público Ou na
função pública. Por isso é que, para nós, esse aspecto do
projeto demonstra uma falta de zelo do próprio Governo.
Passemos, agora, ao que se refere ao IPSEMG. O Banco do
Brasil e a Caixa Econômica, que implantaram a demissão
voluntária, garantiram a assistência médica ao servidor e á
sua família. No projeto do Governo, essa assistência é
garantida com uma ressalva: o servidor teria que pagar a sua
parte e a do empregador. Ora, com a qualidade do serviço
prestado hoje pelo IPSEMG, isso, para nós, soa como uma
piada. E ilusão pensar que, nessas condições, o servidor vai
querer assumir ônus com a previdência pública estadual.
Nos programas de outros Estados, do Banco do Brasil e da

Caixa Econômica Federal, o atendimento à saúde do servidor e
á de sua família é garantido com ônus para o empregador. A
mesma compreensão teríamos que ter em Minas Gerais, a
garantia de que tal atendimento fosse com ônus para o
empregador. Infelizmente o Governo colocou o projeto na
pauta hoje, de manhã, impossibilitando a nossa participação
no debate com o Secretário.
Também não fica claro, no programa, o universo potencial
dos servidores, a previsão que o Governo tem para o
atendimento de requerentes e a média de indenização
trabalhada. De alguma forma, esses dados são fundamentais e
decisivos para a compreensão do projeto, para que pudesse
haver um controle.
O Rio Grande do Sul teve a preocupação de adotar a
aposentadoria prévia - licença para a conversão funcional.
No caso do Rio Grande do Sul, permite-se que um terço dos
servidores possa gozar dessa antecipação da aposentadoria e
fazê-la de forma proporcional. Isso também poderia ser um
incentivo e um reparo a ser dado no projeto de Minas Gerais,
que não trata dessa questão e não aborda esses aspectos.
O projeto prevê treinamento para inserção do servidor no
mercado. Isso é falacioso, porque o Governo nunca investiu
em reciclagem. Vai investir, depois de demitir? Além da
reciclagem, deveria haver uma linha de crédito especial do
Banco do Estado para pequenos projetos e pequenas empresas,
para que o servidor pudesse montar a sua estrutura. Achamos
que essa idéia consta no projeto, porém sem condições de ser
implementada e avaliada.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, resta-me tempo
para falar, mas, como V. Exa. pode ver, não há "quorum" para
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o prosseguimento dos trabalhos. Solicito a suspensão, de
plano, da reunião e que o tempo que me resta, 40 segundos,
fique garantido para que eu possa concluir, posteriormente,
minha exposição.
O Sr. Presidente - E regimental..

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia
já publicada, bem como para a extraordinária, também de
hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.
ATA DA 114g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 19 DE JUNHO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata -
PARTE (ORDEM DO DIA): Interrupção dos trabalhos -
Transformação da reunião em secreta - Reabertura dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo

Pettersen - Rêmolo Alolse - Maria José I-laueisen - Ibrahim
Jacob - Emano 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 - Bonifácio
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio -
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 - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrõs) - As 201h15min,
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.
CSn a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata



- A Deputada Marta José Haueisen, 2?-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

Interrupção dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Nos termos do f 3o do art. 38 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe a reunião
extraordinária pública para transformá-la em secreta.
Conforme o disposto nos fl 2Q e 3Q do art. 38 do Regimento
Interno, 'a Presidência suspende a reunião e solicita que se
retirem do Plenário, das galerias e das dependências
contiguas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os
servidores da Secretaria da Assembléia. Estão interrompidos
os trabalhos.

Reabertura dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A
Presidência informa que os trabalhos realizados após a
interrupção da reunião permanecerão secretos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, e
para a especial da mesma data, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação; e para a ordinária deliberativa da
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas e trinta minutos do dia doze de junho de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Álvaro Antônio, Anivaldo Coelho e Gil Pereira
(substituindo este ao Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança da Minoria), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Gil Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência acusa o recebimento de oficios dos
Srs. Newton Litwinski, Presidente do Núcleo Minas Gerais da
SBG, mediante o qual solicita apoio para a realização do 40Q
Congresso Brasileiro de Geologia e da Expogeologia 98, em
Belo Horizonte; Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente
da CEMIG, encaminhando o 12Q Balanço Energético do Estado de
Minas Gerais; Paulo Afonso Romano. Secretário de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hidricos e da Amazônia Legal, mediante o qual encaminha o
informativo "Cidadania e Agua"; e Sebastião Virgílio de
Almeida Figueiredo, Diretor-Geral do DRH-MG, mediante o qual
formaliza suas considerações referentes a concessão de
outorga d'água, apresentadas pessoalmente perante a
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Comissão; e da Deputada Elbe Brandão, encaminhando resposta
do IEF-MG sobre o envolvimento de funcionários desse órgão
na denominada máfia do carvão; e Bené Guedes, Secretário de
Recursos Minerais, Hidrícos e Energéticos, encaminhando
propostas do Governo, priorizadas por sua Pasta. Passa-se à
fase de discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta, mediante o qual solicita o empenho
da Comissão junto à Secretaria de Recursos Minerais,
Hidricos e Energéticos, para que sejam concedidas outorgas
d'água aos pequenos produtores rurais do Norte de Minas, e
Paulo Piau, mediante o qual solicita reunião conjunta da
Comissão e das Comissões de Meio Ambiente e de Agropecuária
e Política Rural, a fim de debaterem questões relativas ao
setor produtivo florestal do Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, 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, 20 de junho de 1996.
Alvaro Antônio, Presidente - Sebastião Helvécio - Paulo

Piau - Geraldo Nascimento

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 759/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
causa tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Homens do Amanhã - AHAMAN -, com sede no
Município de Governador Valadares.
Publicada a proposição em 20/4/96, de conformidade com o

Regimento Interno, compete a esta Comissão examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos seus as pectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A referida Associação se encontra em funcionamento há mais
de dois anos e não tem fins lucrativos. Os membros de sua
diretoria são pessoas idôneas que não percebem remuneração
pelas suas funções.
Constatamos que foram preenchidos os requisitos estipulados
pela Lei nQ 5-830. de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
759/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE JUNHO DE 1996

- Presidência do Deputado Ermano Batista
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista - Ailton Vilela -
Antônio Andrade - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Jairo Ataide -
Jorge Eduardo de Oliveira - Maria Olivia - Miguel Martini -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Simão Pedro Toledo - Wilson
Trôpi a.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - As 201h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de 'quorum", e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã. dia 25, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- Á
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA lisa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús
e Wanderley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação - Questão
de ordem; chamada para recomposição de 'quorum"- existência
de número regimental para discussão - Discussão. em 2
turno, do Projeto de Lei nQ 819/96; apresentação das Emendas
nQs 1 e 2; encerramento da discussão - Prosseguimento da
discussão, em IQ turno, do Projeto de Lei nQ 817/96;
apresentação da Emenda nQ 1; encaminhamento do projeto e da
emenda à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em
lQ turno, do Projeto de Lei nQ 814/96; discurso do Deputado
Ourval Ângelo; questão de ordem; chamada para recomposição
de 'quorum"; existência de número regimental para votação -
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 787/96;
requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação do
requerimento - Votação, em. 1Q turno, do Projeto de Lei n
816/96; aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, com
subemendas que receberam o nQ 1 às Emendas ns 1 e 2 e com
as Emendas ns 4 a 7, ficando prejudicada a Emenda nQ 3 -
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 819/96; aprovação
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na forma do vencido no l Q turno, com as Emendas nçs 1 e 2 -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Waflderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob '- Erinano Batista - Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva T 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 - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - 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 - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Simão
Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley 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, o Deputado Alencar da Silveira Júnior, para,
nas funções de 2g-Secretário, proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 2o-Secretário "ad
hoc", procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita a inversão da pauta, para
que o Projeto de Lei ng 819/96 seja votado logo após o
Projeto de Lei nQ 816/96. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Como V. Exa. pode verificar, não
há número regimental para prosseguimento dos trabalhos.
Minha questão de ordem é pela suspensão imediata da reunião.



O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, convoca o Sr.
Secretário para fazer a chamada de recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Geraldo Rezende) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados,
portanto, não há" quorum" para votação, mas o há para
discussão.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 819/96. do Governador do Estado, que cria o Fundo
Estadual de Assistência Social e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno. Em discussão, O
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 819/96
EMENDA NO 1

Inclua-se no art. 6Q o seguinte IQ, passando o parágrafo
único a ser o #
"Art. SQ - ...................................

lg - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos
serviços prestados.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Poderão ser beneficiários dos recursos do

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - as entidades
pela execução das ações da Politica de Assistência Social,
em consonância com o art. 3Q desta lei.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas as Emendas nps 1 e 2. do
Deputado Romeu Queiroz.
Prosseguimento da discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei
ng 817/96. do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a assumir o débito da empresa MGS - Minas Gerais
Administração e Serviços S.A. e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI Ng 817196
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O Poder Executivo fará publicar a relação

nominal dos empregados e o valor devido das contribuições
previdenciárias não recolhidas, referente a cada um deles,
no órgão de imprensa oficial-
Parágrafo único - A publicação a que se refere o "caput"

deste artigo será feita no prazo máximo de 30 dias a partir
da data de publicação desta lei.".
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1996.
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Gilmar Machado
Justificação: A emenda tem como objetivo dar transparência
à destinação de volume expressivo de recursos do erário
público.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão,. foi apresentada a Emenda nQ 1, do Deputado Gilmar
Machado. Nos termos do § 2Q do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda á
Comissão de Fiscalização Financeira.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Discussão,

em lQ turno, do Projeto de Lei flQ 814/96. do Governador do
Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento das Indústrias
Estratégicas e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas
nQs 1 a 9, que apresenta. tA Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas ns 1 a 9,
da Comissão de Justiça, e as Emendas ns 10 a 13, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-]o, com a
palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, o projeto do Governador, que cria o Fundo
de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas, merece
discussão e, na nossa compreensão, mais que isso, merece um
entendimento mais claro desta Casa, para se saber em que se
está votando. Evidentemente, vivemos, hoje, uma crise
causada por um sistema neoliberal excludente, gerador de
desemprego - o que está na própria lógica do neoliberalismo
-; essa crise promoveu o desemprego, no Brasil, de 10
milhões de trabalhadores e empurra para o mercado informal
20 milhões de trabalhadores, o que traz conseqüências
trágicas para a população, principalmente para a parcela
mais pobre. Quando o Governo manda um projeto como esse, do
FUNDIEST, que tem, em sua justificativa, as pilastras da
geração de empregos e do aumento da arrecadação do Estado,
num primeiro momento, nós o saudamos como positivo. Neste
Pais, a função principal de qualquer governo é criar
condições para a geração de empregos. Então, nesse aspecto,
vemos o projeto como um desafio bom e correto que o Estado
vai enfrentar. Entretanto, há outros aspectos do projeto que
temos de discutir.
Primeiramente, entendemos que o Governo, com esse projeto,
vai estabelecer uma relação de risco zero com o setor
privado; não achamos correta essa medida, uma vez que o
Estado vive uma crise financeira enorme, com problemas de
arrecadação. No ano passado, teve um déficit de
R$800.000.000,00, e os indicadores mostram que isso vai ser
ultrapassado neste ano: uma arrecadação de R$400.000.000,00
por mês e uma divida acumulada que já chega a
R$12.000.000.000,00. Assim, vemos que algumas condições e
alguns critérios que o Governo estabelece no projeto não são
corretos e merecem modificações; por isso, apresentamos
emendas para corrigir essas questões. Pretendemos criar a
possibilidade de só o Estado dar garantias no caso das
isenções fiscais que vai conceder à iniciativa privada.
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Entendemos Que flO haverá nenhum tipo de risco para O
investimento. No tocante á questão dos juros, abaixo do Que
o Estado paga no mercado internacional, na nossa
compreensão, o Governo poderá, até, isentar do pagamento de
juros as empresas que participarem do FUNDIEST.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, para um assunto
de tal importância, é evidente a inexistência de 'quorum";
por esse motivo, solicito se encerre, de plano, a reunião-
0 Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Alolse) - (- Faz a

chamada.
Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados; há 7
Deputados nas comissões, o que perfaz um total de 44
parlamentares. Portanto, há" quorum para votação. -
Votação, em lQ 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 Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nQ 1, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda no 2,
que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição
do Substitutivo no 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita o adiamento da votação do
Projeto de Lei ng 787/96. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 816/96, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a organização da
assistência social no Estado, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Saúde e Ação Social opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Saúde e Ação Social.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde e
Ação Social, que opina pela aprovação das Emendas ns 1 e 2
na forma de Subemendas que apresenta e que recebem o nQ 1,
ficando prejudicada a Emenda nQ ; e pela aprovação das
Emendas ngs 4 a 7. Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as subemendas
que receberam o nQ 1 ás Emendas ns 1 e 2 e as Emendas ngs 4
a 7, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.
Aprovadas. Fica prejudicada a Emenda nQ 3. Está, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 816/96 na forma
do Substitutivo ng 1 com as subemendas que receberam o ng 1
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ás Emendas flQ5 1 e 2 e com as Emendas ns 4 a 7. À Comissão
de Fiscalização Financeira.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 819/96, do
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de
Assistência Social e dá outras providências. A Presidência
lembra que, no decorrer da discussão, foram apresentadas as
Emendas flQ5 1 e 2, do Deputado Romeu Queiroz, e, nos termos
do 49 do art. 196 do Regimento Interno, vai submetê-las a
votação, independentemente de parecer de comissão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. 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 flQ 2. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 819/96
na. forma de vencido no lQ turno, com as Emendas flQS 1 e 2. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de 'quorum' para continuação dos trabalhos e
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 especial de hoje, ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Hp 872196
Institui contribuição previdenciária para custeio parcial

de aposentadoria dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica instituída, nos termos desta Resolução,
contribuição previdenciária de natureza compulsória, para
custeio parcial dos proventos relativos à aposentadoria dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa, até o
limite previsto no 7Q do art. 24 da Constituição do
Estado.
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 do orçamento do Estado incluída em
dotação especifica consignada à Assembléia Legislativa.

l - Os valores da contribuição devida pelos ocupantes de
cargo em comissão de recrutamento amplo constituirão reserva
destinada à compensação financeira a que se refere o f 2o do
art. 202 da Constituição da República.
f 2Q - Não será, a qualquer titulo, devida ao servidor a

devolução de parcelas de contribuição já recolhidas.
Art. 3 - A contribuição de que trata esta resolução será
descontada em folha de pagamento e incidirá sobre a
remuneração mensal, acrescida das vantagens de caráter
permanente, e a gratificação natalina devida aos servidores,
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excluída a parcela de que trata o inciso XVII, art. 7p, da
Constituição da República, e as parcelas indenizatórias, na
forma de regulamento, de acordo com a seguinte tabela:
• - A tabela mencionada foi publicada na edição do Diário

do Legislativo de 26/6/96.
lg - Á contribuição correspondente a remuneração superior

a R$2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais) é de 12%
(doze por cento), incluídos os valores atualmente pagos na
forma da legislação previdenciária em vigor, mantidas as
respectivas vinculações.

- 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 em que tenha se
afastado e considerado o cargo efetivo ou a função pública
ocupados na época do afastamento-
Art. 4p - A Mesa da Assembléia providenciará a realização

de cálculos atuariais para efeito da fixação da contribuição
do Estado, para cumprimento de seu encargo de formação da
reserva técnica e para revisão das aliquotas previstas nesta
resolução.
Parágrafo único - Será mantido o atual sistema de custeio
de aposentadoria até que se implementem as obrigações
previstas neste artigo.
Art. 5 - Esta resolução será regulamentada pela Mesa da
Assembléia e entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos 90 (noventa) dias após o primeiro
dia útil do mês subseqüente ao da publicação.
Art. G - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de
1996.
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

vieira - Rêmolo Âloise - Ermano Batista - Antônio Júlio.
- Publicado, vai o projeto á Mesa para parecer.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 732/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Evangélica Beneficente de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original, cabe

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como finalidade básica a
filantropia, pautando suas ações pelo ideal da caridade
evangélica e da solidariedade humana.
Dentro das possibilidades de seus recursos, tem como

prioridades a assistência hospitalar a carentes e o amparo a
órfãos, oferecendo também abrigo a idosos.
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Pelas ações de natureza social que a Associação desenvolve,
consideramos justa a outorga do titulo de utilidade pública
ora proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 732/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 767/96

 

Comissão de Saúde e Ação Social -
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública o Abrigo João
da Silva Santarém, com sede no Município de Buritis.
Aprovado o projeto no lp turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
o Abrigo João da Silva Santarém é obra vinculada à

Sociedade São Vicente de Paulo, que acolhe, em regime de
internato, pessoas carentes e inválidas.
A entidade preocupada em prestar a essas pessoas serviços
médico-odontológicos, e em fornecer-lhes alimentação,
vestuário, lazer e moradia, vem desenvolvendo um trabalho
que exige dedicação máxima dos seus funcionários e
colaboradores.
Pelo espirito de solidariedade que marca a trajetória do
Abrigo João da Silva Santarém, julgamos oportuno o titulo
que se lhe pretende atribuir.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nQ 767/96
no 2Q turno, na forma original-
Sala das Comissões. 25 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.
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ATAS

ATA DA 1649 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Sebastião Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQS
869 a 871/96 e Projeto de Resolução nQ 872/96 -
Requerimentos ns 1.515 a 1.525/96 - Requerimentos dos
Deputados Ailton Vilela (2) e Marcos Helênio - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Bilac Pinto, Dilzon Melo, Simão
Pedro Toledo e Sebastião Navarro Vieira - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Wanderley Ávila, Paulo
Schettino e Geraldo Rezende - Registro de presença -
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação
de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
flQS 819/96 e 378/95; aprovação - Requerimentos: requerimento
do Deputado Ailton Vilela; discurso do Deputado Gilmar
Machado; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quorum ' para votação; anulação da votação; questão de
ordem; chamada para recomposição do número regimental
existência de "quorum" para votação; renovação da votação do
Requerimento do Deputado Ailton Vilela; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Ailton Vilela e Marcos Helênio;
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão
- Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kernil 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
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Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 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, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Dilzon Melo, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIaS

De D. Raymundo Damasceno Assis, Secretário-Geral da CNB6,
em nome do Cardeal Lucas Moreira Neves, agradecendo convite
para participar do Fórum Técnico sobre Reforma Agrária.
Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente, agradecendo a oportunidade
de participação de reunião da CIPE São Francisco. (- A CIPE
São Francisco.)
Do Sr. José Cuides de Araújo, Presidente da APAE de Rio
Piracicaba, solicitando empenho para aprovação do projeto de
criação do Conselho e Fundo Estadual de Assistência Social.
(- Anexe-se aos Projetos de Lei ngs 816 e 819/96.)
Do Sr. Nerval Barbosa Cardoso, Presidente da 89a Subseção

da OAB, do Municipio de Araçuai, solicitando providências
para que sejam estendidos ao vale do Jequitinhonha os
beneficios dos exames gratuitos de DNA, tendo em vista a
instalação nesta Capital, pelo Governo Federal, de
laboratório para atender pessoas carentes. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
Do Sr. Sérgio Nóbrega de Oliveira, Presidente da união
Nacional das Associações de Participantes das Entidades
Fechadas de Previdência Privada - UNIDAS -, encaminhando
cópia de expediente da Executive Intelligence Review - EIR -
sobre a privatização da Cia. Vale do Rio Doce, em que se
levantam suspeitas quanto ao citado processo. (- A Comissão
de Administração Pública.)
De José Cézar Homem e outros, Maria da Glória Pires da
Costa e outros, Mircie Maria da Silva e outros e Rita
Marcelo de Gouvea e outros, funcionários públicos,
solicitando a rejeição do Projeto de Lei no 813/96, do
Governador do Estado. (- Anexem-se ao Projeto de Lei ng
813/96.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Antônio Aureliano, Antônio do Valle, Francisco

Horta, Hugo Rodrigues da Cunha, Jair Siqueira, Lael Varella,
Márcio Reinaldo Moreira, Newton Cardoso, Sérgio Naya e Zaire
Rezende, Deputados Federais; Ricardo Pinheiro, Diretor da
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ECT em Minas Gerais; João Batista Lima, Prefeito Municipal
de São Francisco de Paula; Marcus Pestana, Secretário
Adjunto do Planejamento, e Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB-MG, agradecendo o convite para a reunião
especial em homenagem aos 221 anos da PMMG.

CARTa ES
Dos Srs. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Companhia

de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -, e Ruy
José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG; do Cel. PM
Henrique Elõi do Nascimento, Comandante do 6g Comando
Regional de Policiamento da PMMG; do Sr. José Tarcisio
Caixeta, Secretário Municipal de Indústria e Comércio, e da
Sra. Christiane J. Puliti A. Barros, Superintendente de
Relações Públicas da Secretaria de Comunicação Social,
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem á
PMMG pela passagem de seus 221 anos de existência.

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 Hp 869/96

Declara de utilidade pública o Ministério Estratégia, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Pica declarado de utilidade pública o Ministério
Estratégia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 1996.
Raul Lima Neto
Justificação: O Ministério Estratégia, com sede no
Município de Belo Horizonte, fundado em 29/1/94, é a
oficialização de um trabalho que se iniciou em janeiro de
1989, quando um grupo de jovens resolveu auxiliar pessoas
envolvidas com a prostituição em Belo Horizonte por meio de
acompanhamento sistemático ás famílias, em especial na
região do Bonfim, e viciados em drogas e alcoólatras, dando-
lhes assistência por meio de concessão de cestas básicas e
de encaminhamento aos postos de saúde. O objetivo central é
a recuperação dessas vidas, por meio de aconselhamento
cristão, e sua reinserção na sociedade.
Com o desenvolvimento de suas ações, o Ministério

2 Estratégia detectou a necessidade de trabalho regular com as
crianças das comunidades assistidas, razão pela qual fundou
a creche Núcleo Infantil Ágape, que atualmente atende 50
crianças de 1 a 6 anos de idade, em regime de semi-
internato. Além desta obra assistencial, o Ministério
Estratégia criou o projeto Minha Casa, que mantém uma casa
de apoio para adultos portadores de AIOS, na Rua Coronel
José Benjamim, ng 253, Bairro Padre Eustáquio, nesta
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Capital, prestando-lhes toda a assistência necessária ao
convívio com essa terrível enfermidade-
0 Ministério Estratégia é entidade civil sem fins
lucrativos, com prazo de duração indeterminado, e possui
todos os documentos necessários para que seja declarado de
utilidade pública-
- 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 870196
Declara de utilidade pública a Associação Rios de Agua

Viva, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Rios de Água Viva, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Miguel Martini
Justificação: O Movimento de Renovação Carismática Católica

começou na década de 60, logo após a realização do concilio
promovido pelo Papa João XXIII, que previa maior
evangelização dentro do catolicismo.
Os primeiros adeptos da nova doutrina apresentaram-na para
um grupo de jovens na Universidade de Duquesn, nos Estados
Unidos, Califórnia.
No Brasil, ela chegou por volta de 1970. Em Minas, ainda em

meados dessa década, ganhou força o fenómeno, que aconteceu
também em outras partes do Pais.
O Movimento Carismático incutiu nos simpatizantes a
renovação da fé e a valorização da oração como instrumento
de Cristo na comunicação com os seus seguidores, ajudando-os
a solver problemas espirituais, psicológicos e até mesmo
físicos.
A Associação Rios de Agua Viva é igualmente participante da
Renovação Carismática e, estribada no principio bíblico 'ide
por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura', vem
expandindo o trabalho de evangelização, com base na fé, na
sensibilidade e no respeito. Realiza também inúmeras
práticas que têm por fim a reintegração de delinqüentes
juvenis na sociedade.
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.

PROJETO DE LEI Hp 871196
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Povoado de Lapa do Espírito Santo, com sede no Município de
São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lQ - Fita declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Povoado de Lapa do Espirito Santo, com sede
no Município de São Francisco.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 -Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
José Braga
Justificação: A Associação Comunitária do Povoado de Lapa
do Espirito Santo, localizada no Distrito do Morro,
Município de São Francisco, congrega as comunidades de Santa
Maria, Nova Engazeira, Santo Inácio, Tapera e São Miguel.
O município pertence à Associação Mineira da SUDENE e está
integrado no Fundo Constitucional de Desenvolvimento das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que permite à
instituição em apreço trabalhar com a finalidade de apoiar e
incentivar projetos que beneficiem a comunidade,
introduzindo inovações na agricultura e na pecuária, suas
principais fontes de divisa.
Além disso, a referida Associação apresenta os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão por
que esperamos a anuência dos nobres colegas a esta
proposição.
- Publicado, vai o projeto ás 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 RESOLUÇÃO Np 872196'
* - O projeto em epigrafe foi publicado na edição do dia

26/6/96.
REQUERIMENTOS

NQ 1.515/96, do Deputado Paulo Schettino, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Agilio Monteiro Filho, Superintendente Regional do
Departamento de Policia Federal em Minas Gerais, pela
iniciativa de descentralizar o atendimento para a concessão
de passaporte. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
NQ 1.516/96, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando
se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
família do Sr. Luiz Gonzaga de Castro Silva. (- A Comissão
de Administração Pública.)
NQ 1.517/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçónica Lauro Sodré, localizada no Município de Nova Era,
por seus 43 anos de existência.
NQ 1.518/96, da Deputada Elbe Brndão, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra.
Maria Clara Lage Vieira pelo lançamento do livro 'Wan-Dick
Pintor de Simpatia", no dia 16/6/96. no município de
Bocaiúva.
NQ 1.519/96, da Deputada Elbe Brandão, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o ex-
Prefeito de Bocaiúva, Sr-Wan-Dick Dumont, pelo lançamento
do livro "Wan-Dick Pintor de Simpatia".
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NQ 1.520/96, da Deputada Elbe Brandão, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Orquestra Sinfônica da PMG por seu brilhante desempenho
durante o lançamento do livro "Wan-Dick Pintor de Simpatia".
(- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 1.521/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao
Diretor do DETRAN-MG com vistas à instalação de uma banca
examinadora permanente desse órgão no Município de Janaúba.
(- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.522/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um destacamento
policial no Município de Pai Pedro.
NQ 1.523/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um destacamento
policial no Município de Gameleira.
NQ 1.524/96, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante~
Geral da PMMG com vistas à instalação de um destacamento
policial no Município de Serranôpolis.
NQ 1.525/96. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de um destacamento
policial no Município de Catuti. (- Distribuídos à Comissão
de Defesa Social.)
- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Ailton Vilela (2) e Marcos Helénio.

CONIJNICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos
Deputados Bilac Pinto, Dilzon Melo, Simão Pedro Toledo e
Sebastião Navarro Vieira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Ávila.
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais

membros da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ocupamos
esta tribuna com uma felicidade incontida dentro do nosso
peito, porque por dezenas de vezes aqui estivemos para dar
conhecimento aos nossos companheiros Deputados, à sociedade
mineira e à sociedade brasileira do descalabro e dos
desmandos que aconteciam em nossa querida Pirapora, cidade
que tivemos o orgulho de dirigir como Prefeito Municipal de
1983 a 1988. Lá encontramos uma situação desastrosa. Com
muito trabalho, conseguimos colocar o município novamente
nos trilhos do desenvolvimento. O nosso sucessor, o saudoso
Prefeito José Raimundo Gitirana, dando seqüência ao trabalho
por nós iniciado, completou a transformação de Pirapora, a
Pirapora cantada em verso e prosa, a Pirapora que encanta a
todos e a qualquer visitante que por lá passe e que, hoje,
encontra-se numa situação de total abandono. Pirapora passou
a ser aquela cidade que novamente voltou a ser exemplo para
o Brasil, mas exemplo que nenhum administrador deve procurar



855 rÁ

seguir. Pirapora é o lugar onde existe tudo de errado. É o
lugar onde aquele senhor que lá estava como Prefeito usava
de todos os meios, às vistas ou ás escondidas, pisando até
mesmo na justiça, para praticar os seus furtos, para
praticar os seus roubos. Nós aqui, por várias vezes,
denunciamos o grande Walyd Ramos Abdala, conhecido da
crônica política de Minas Gerais por ser aquele mesmo que
deu o cano na RIJRALMINAS, quando foi Diretor Administrativo
daquele órgão. Mas quis o bom povo de Pirapora dar uma
oportunidade a esse senhor e o elegeu Prefeito. Nós dizíamos
que ele estuprou Pirapora e falávamos sempre que Deputado
não cassa Prefeito ladrão e corrupto; quem cassa Prefeito
ladrão e corrupto é a Câmara Municipal. Infelizmente, só
tínhamos quatro Vereadores que faziam oposição. Aos poucos,
com persistência e com o clamor da população piraporense,
fomos conquistando mais um e mais outro até chegarmos a nove
e, graças a Deus, a dez Vereadores.
Diante das denúncias por nós formuladas desta tribuna,

diante das queixas-crimes formuladas pelos nossos Vereadores
de oposição, capitaneados pelo Vereador Leônidas Gregário, o
nosso candidato a Prefeito daquela cidade, quis, então, O
Procurador de Justiça solicitar que o Promotor de Pirapora
fizesse as devidas apurações. Graças a Deus o nosso povo,
bom barranqueiro, perdeu muita coisa no tempo, mas não
perdeu a fé, a crença e a esperança em Deus. E quis ontem a
justiça piraporense, através da Promotora Dra Tânia Regina
Soares Machado, a quem rendemos nossas homenagens, acatar e
deferir a ação civil pública, por ela apresentada.

As denúncias que fazíamos estão hoje constatadas dentro de
uma ação civil. Só que a ação vai muito mais além das
denúncias que fizemos
Através do poder público foi possível fazer a quebra do

sigilo bancário das contas da Prefeitura. Pasmem os Srs.
Deputados: não dá para falar a cifra, a ordem numérica dg
valor que foi roubado dos cofres da Prefeitura Municipal. E
bem verdade que a essa ação civil cabe recurso. Mas,
esperamos, em Pirapora, que a instância superior acate a
decisão da Justiça de Pirapora, porque, em outra
oportunidade, aqui dissemos que Deputado não cassa Prefeito
ladrão; a Câmara Municipal e o Poder Judiciário é que cassam
Prefeito ladrão.
O Poder Judiciário tomou a decisão de afastar o Prefeito

para fazer as apurações. Para alegria nossa e contentamento,
satisfação pessoal minha e de toda a população piraporense,
há dez minutos recebi um telefonema em meu Gabinete, dizendo
que a Câmara Municipal de Pirapora, por lo votos a zero,
acaba de cassar aquele senhor que, até ontem, esteve á
frente da Prefeitura Municipal.
Quero aqui solicitar que o Tribunal de Justiça, através

dos seus Desembargadores, para nossa satisfação e alegria,
referende essa cassação, que não deveria acontecer pelo
Tribunal, mas, sim, por aqueles que têm o poder dado pelo
povo, que são os Vereadores- Graças ao bom Deus, isso acaba
de acontecer. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulc
Schet t i no.
O Deputado Paulo Scnettino - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas Srs. Deputados, imprensa, demais pessoas
presentes nas galerias; gostaria de ler, para constar nos
anais desta Casa, o editorial do jornal "Estado de Minas' de
hoje, com o titulo "Uma Policia vitoriosa'; aborda o sucesso
da Policia Civil, mais especificamente, do DEOESP, no
rumoroso caso de seqüestro ocorrido em Pouso Alegre, de que
foi vítima o empresário Ricardo Carvalho Rennõ. ( Lê:)

"Ao libertar o empresário Ricardo Rennó do seu cativeiro
em Governador Valadares e prender seus seqüestradores em
Campinas, entre eles Hosmany Ramos, famoso fugitivo do
Presidio de Bauru, quando iam receber o resgate pedido, a
Policia Civil mineira consegue outra significativa vitória
no combate ao crime. E. mais uma vez, deixa no 'crime
organizado' do eixo Rio-São Paulo a firme convicção de que
em Minas é difícil realizar seqüestros sem que a policia
apure e prenda os responsáveis.
A libertação do empresário mineiro, seqüestrado em Pouso

Alegre, não é um ato isolado, mas a repetição de várias
ações de sucesso, mesmo quando os atos criminosos são
cometidos por bandidos de outros Estados, muitos deles
experientes na prática delituosa, como é o caso do ex-médico
Hosmany Ramos, que cumpre pena por vários crimes. Fica
reafirmada a impressão de que a policia pode obter melhores
resultados, desde que queira trabalhar, mesmo dispondo de
meios limitados.

A ação das Policias Civil e Militar mineiras no combate e
na prevenção do crime organizado' é exemplar no Brasil. E
esta atuação profissional que tem impedido que as quadrilhas
extrapolem do Rio e São Paulo para o território mineiro, ou
que se organizem bandos especializados em seqüestros, em
assaltos a bancos ou extensões do tráfico de drogas
internacional. E preciso reafirmar esta condição do trabalho
policial em Minas porque ele é, sobretudo a Policia Civil,
mal aparelhado, mal pago e sem maior reconhecimento por
parte do próprio governo. E preciso reconhecer também que o
Grupo Anti-Seqüestro tem conseguido resultados, apesar de
receber criticas sobre seus procedimentos e métodos
policiais»'
Estou de acordo com as linhas gerais da opinião do jornal,

com exceção da seguinte frase: "Fica reafirmada a impressão
de que a policia pode obter melhores resultados, desde que
queira trabalhar". Em realidade, a Policia Civil de nosso
Estado quer sempre trabalhar, está permanentemente voltada
para o resguardo da segurança pública, para a defesa da
sociedade, com todo o devotamento. Só não faz mais porque,
como o próprio editorial enfatiza, está mal aparelhada e,
fundamentalmente, mal remunerada, o que implica,
inexoravelmente, a necessidade de os policiais procurarem
exercer outras atividades paralelas, para alcançar o mínimo,
em termos salariais, para o seu próprio sustento e o de sua
família. E esse procedimento, embora seja, até,
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compreensível, pois evita a corrupção de que temos notícia
em outras unidades da Federação, gera, sem sombra de dúvida,
prejuízo no tocante ao melhor exercício do seu dever
funcional, que, para ser bem cumprido, exige dedicação
integral.
Tudo isso vem ressaltar o que pode ser dito,

parafraseando-se conhecido político: a Polícia Civil em
Minas Gerais vai bem, mas os policiais vão muito mal. Valho-
me, pois, desta feliz oportunidade para reiterar ao Governo
do Estado que é absolutamente imperioso investir em
segurança pública, e o investimento primordial e inadiável é
a política salarial para os seus servidores. Dirijo,
novamente, aos meus nobres colegas Deputados veemente apelo
no sentido de que cerrem fileiras comigo, objetivando
sensibilizar o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo,
para a premência da concessão de reajuste dos minguados
vencimentos pagos aos nossos policiais.
Por último, desejo expressar, desta tribuna, meu

entusiástico aplauso a toda a equipe do DEDESP, que, sob o
comando lúcido e firme do Dr. Antônio João dos Reis, deu
mais uma demonstração de profissionalismo, dedicação e
competência no cumprimento de suas obrigações, ratificando o
alto conceito e merecido respeito que lhe são devotados por
toda a sociedade mineira. Esses cumprimentos, por uma
questão de justiça, devem estender-se ao Secretário Santos
Moreira e à cúpula da Polícia Civil, na pessoa do seu
dinâmico Superintendente-Geral, Dr. Francisco Eustáquio
Rabel lo.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Gostaria de

parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo,
dizer que faz-se necessário discutirmos, realmente, a
situação desses importantes servidores do Estado, porque a
questão da segurança é um problema sério. Vimos a eficiência
com que esses policiais trabalharam agora, num recente
seqüestro, e a seriedade com que executam seu trabalho.
Então, aproveitando o pronunciamento de V. Exa. , solicito ao
Deputado Romeu Queiroz que agilize a reunião do Governo com
os servidores, para que, de fato, haja uma proposta objetiva
e concreta, a fim de que estes possam ter uma complementação
salarial, pelo menos, compatível com a inflação do ano
anterior. Isso fará com que o pessoal possa ter maior
estimulo para continuar prestando os relevantes serviços que
já vem prestando. Mais uma vez, parabéns a V. Exa. , por
trazer um tema tão importante para debate nesta Casa.
O Deputado Paulo Schettino - Deputado Gilmar Machado,

agradeço a sua participação, que veio enriquecer nosso
pronunciamento. Quero dizer que estamos sempre de acordo com
V. Exa. em tudo que diz respeito á melhoria dessa sofrida
classe de funcionários públicos do Estado de Minas Gerais.
Por pertencer à Policia Civil, esta é a classe que mais
conheço. Sei das suas dificuldades, dos problemas sérios que
atravessa. Como eu disse, a policia mineira vai muito bem,
mas os policiais civis vão muito mal. Muito obrigado.
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Temos que colocar Minas Gerais no ritmo do desenvolvimento
social, econômico e político. E é exatamente com um projeto
dessa natureza que acredito possamos fazer com que nosso
Estado entre, realmente, na linha do desenvolvimento, quem
sabe, até, no estilo dos países europeus. Era o que tinha a
dizer. Agradeço a atenção de todos e solicito o maior
interesse para esse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é uma matéria que

julgo de suma importância para que a Casa possa, dentro da
competência das comissões afins e daquelas que vão analisar
a matéria, olhar com muita atenção e carinho a Intenção
desse projeto. E um projeto bom, que vai, naturalmente,
cumprir aquilo que já está escrito na Constituição Federal e
na Estadual, que ajudamos a elaborar nesta Casa. E tempo de
começarmos a olhar essa questão.

Hoje, pela manhã, participei de uma audiência pública, na
Assembléia Legislativa, das Comissões de Agropecuária e de
Educação e pude observar que, no interior de Minas Gerais,
existem, em diversas regiões, professores, pedagogos,
profissionais da área da educação que, sem sombra de dúvida,
darão uma contribuição muito grande para erradicarmos de vez
o analfabetismo no Estado.
Portanto, quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, solicitar de V. Exas. uma atenção especial para
esse projeto, que é de suma importância para o
desenvolvimento sócio-econômico do nosso Estado.

Temos que colocar Minas Gerais no ritmo do desenvolvimento
social, econômico e político. E é exatamente com um projeto
dessa natureza que acredito possamos fazer com que nosso
Estado entre, realmente, na linha do desenvolvimento, quem
sabe, até, no estilo dos países europeus. Era o que tinha a
dizer. Agradeço a atenção de todos e solicito o maior
interesse para esse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A
Presidência registra a presença em Plenário do ex-Deputado
Felipe Néri.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 12 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 de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Sebastião Navarro Vieira - falecimento do Sr. Abel Braz, em
Poços de Caldas; Dilzon Melo - falecimento do Sr. Sebastião
Cardoso Braga, em Varginha; Bilac Pinto - falecimento do Sr.
José de Luna Dias, em Santa Rita do Sapucai; Simão Pedro
Toledo - falecimento da Sra. Catarina Maria do Nascimento,
em Natércia (Ciente. Oficie-se.).



Discussão e-Votação de Pareceres
- 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 819/96, do Governador do
Estado, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social; e
378/95, do Deputado José Bonifácio, que autoriza o Poder
Executivo a ceder, em regime de comodato, cadeiras cativas
aos clubes mineiros que especifica (A sanção.). -

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ailton Vilela,
em que solicita seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Resolução flQ 866/96, da Mesa da
Assembléia, que institui o Programa de Desligamento
Voluntário do Servidor Público no âmbito da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento. Com a palavra, para encaminhá-la, o
Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 10 minutos para sua
exposição.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, estaremos votando contrariamente a esse
requerimento que solicita regime de urgência para o Projeto
de Resolução ng 866/96, da Mesa. O referido projeto institui
o Programa de Desligamento Voluntário do Servidor Público,
no âmbito da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Estamos discutindo, também, a respeito do
programa do Estado. Temos divergências de concepção como
Governo, no que tange a esses desligamentos.
Queremos discutir objetivamente a essencialidade desse
serviço, quais são os serviços essenciais do Estado e, ao
mesmo tempo, como fica- a vida desses servidores, qual o
estimulo que recebem. O Governo do Estado faz uma política
de alterar a escala de pagamento e pratica uma política de
reajuste zero para fazer com que o servidor sinta desejo de
retirar-se do Estado. No meu entendimento, essa não é a
melhor política de pessoal. Queremos debater o assunto,
quando o Estado diz que quer economizar. Quais são as taxas
de juros do empréstimo que estamos fazendo com a Caixa
Econômica Federal? Quanto estamos pagando de juros
mensalmente a partir da entrada desses recursos? O que vamos
pagar por mês, em virtude do empréstimo, é mais do que o que
vamos economizar com a saída do servidor.
Não temos respostas para isso. O Governo não discute o
assunto. A Deputada Maria José Haueisen, que pertence à Mesa
Diretora, pediu um tempo para discutir esse projeto e não
teve essa oportunidade Nós sonos contrários ao regime de
urgência, porque ele nos coloca num processo de dificuldade,
já que os projetos de resolução da Mesa vêm diretamente ao
Plenário, não existindo apossibilidade de um processo de
tramitação. E o que está ocorrendo com o outro projeto do
Executivo, que estava hoje na Comissão de Constituição e
Justiça. Pedimos prazo para examiná-lo, porque entendemos
que é inconstitucional. No caso desse projeto, estamos
apresentando um substitutivo e queremos fazer o debate,
quando houver oportunidade. Ele foi anexado ao projeto do
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Deputado José Bonifácio, que passa pelas comissões. Nesse
caso, ele é apenas discutido na Mesa e vem direto para
votação em Plenário.
Queremos ter a oportunidade de discutir o projeto aprovado
conjuntamente, com os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário. Até agora o Judiciário não se pronunciou com
relação a essa questão. Precisamos discutir o assunto com
todos os setores.
O voto da Bancada do PT é contra o regime de urgência.

Vamos discutir a questão, mas com tempo e tranqüilidade para
que não tenhamos a inversão daquilo que está sendo feito,
que é procurar estimular o servidor, Que já se encontra
preocupado, porque não tem reajuste de salário e, ao mesmo
tempo, convive com o arrocho salarial brutal. O servidor
precisa de um estimulo diferente, de valorização do seu
trabalho, de melhoria do seu salário, e não de incentivo
para abandonar o Estado. Não é isso que os servidores
querem. Desejamos que eles tenham oportunidade de se
manifestar, de poder argumentar o seu posicionamento e que
não seja apenas único.
Em virtude disso, somos contrário a esse regime de
urgência. Solicitamos a todos que façamos um debate, sem
colocar dificuldade para que seja estabelecido. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito aos
Deputados que ocupem seus lugares para que seja feita a
verificação.
- Procede-se à verificação solicitada.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 21 Deputados; votaram

contra 4 Deputados; 7 Deputados encontram-se nas comissões.
Não há" quorum para votação. A Presidência torna sem efeito
a votação do requerimento.

Questão de Ordem
0 Deputado Leonidio Bouças - Sr. Presidente, peço
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados para recomposição de "quorum".
o Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 42 Deputados, e há
7 Deputados nas comissões, o que perfaz um total de 49
parlamentares. Portanto, há" quorum" para votação. A
Presidência vai renovar a votação do requerimento do
Deputado Ailton Vilela.
Requerimento do Deputado Ailton Vilela, em que solicita, na
forma regimental, seja atribuido regime de urgência à
tramitação do Projeto de Resolução flQ 866/96. da Mesa da
Assembléia, que institui o Programa de Desligamento



Voluntário do Servidor Público no âmbito da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado, cumpra-
se.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos dos Deputados Ailton Vilela, em
que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação
do Projeto de Resolução no 867/96, da Comissão de
Fiscalização Financeira, que aprova as contas do Governo do
Estado referentes ao exercício de 1995; e Marcos Helênio, em
que solicita audiência da Comissão de Defesa do Consumidor
para emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 846/96, do
Deputado Gilmar Machado, que assegura ao consumidor o pleno
atendimento para a prestação de serviços médico-hospitalares
por empresas privadas ou de intermediação (Cumpra-se.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência deixa de passar à 2 Fase da Ordem do Dia
porque, embora tenha sido impressa e distribuída, a pauta
desta reunião não foi publicada no 'Diário do Legislativo".

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando ps Deputados para a extraordinária de logo
mais, às 20 horas, e convocando-os para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 26. às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a reunião 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 iSa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia onze 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 Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto, Geraldo Rezende e José Maria Barros, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente.
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. D Presidente informa que, nos termos do art. 3,
III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do art. 2o da
Resolução no 5.143. de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação
dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após,
passa a palavra ao relator, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: APAE de Frutal, Associação Amigos Unidos de Lagoa
de Baixo, Associação Beneficente das Mulheres de Santa Cruz,
Associação Centro Comunitário Infantil, Associação



862

Comunitária Aristides Ramos Balmant, Associação Comunitária
de Desenvolvimento Social de Barroso, Associação comunitária
de Joaquim Felicio, Associação Comunitária de Santa Rita do
Glória, Associação Comunitária de Várzea da Cruz, Associação
Comunitária do Povoado de Nova Fátima, Associação
Comunitária Nova Vida, Associação Comunitária Nova Vida,
Associação de Desenvolvimento Comunitário São José da Pedra
Redonda, Associação de Moradores do Bairro Santa Lúcia,
Associação de Proteção á Velhice, Associação de Reintegração
à Criança órfã, Idosos e Reintegração Infanto Social - Arco
tris, Associação dos Moradores de Cordisburgo, Associação
dos Moradores de Linôpolis, Associação dos Moradores do
Distrito de Crisália, Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Córrego da Peroba, Associação dos Produtores
Rurais do Vale do Bananal. Associação Fundo Assistencial
Batista, Associação Pró-Melhoramentos da Vida das Flores,
Casa do Movimento Popular da Região Industrial da Grande
Belo Horizonte, Centro Comunitário Estrela da Esperança,
Centro Comunitário Rural de Córrego Fundo do Meio São
Geraldo, Centro de Arte e Cultura, Conselho Central de
Governador Valadares da SSVP, Conselho Comunitário de
Desenvolvimento Rural da Comunidade de Lopes, Conselho
Comunitário de Fruta de Leite, Conselho Comunitário de
Habitação Popular da 251 Seção Bairro Felicidade, Conselho
Comunitário Nova Esperança de Jucurutu, Conselho de
Agropecuária de Conceição do Pará, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barrinha e Mestiça, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Esmeril, Corporação
Musical Lira São Sebastião, Corporação Musical São José,
Creche Comunitária Cássia Rezende, Creche Comunitária Tia
Lucy, Creche e Pré-Escola Lar dos Pequeninos, Creche Nossa
Senhora de Fátima, Divulgação Espirita Cristã. Fraternidade
Assistencial Lucas Evangelista, Grupo de Ação Social João
Paulo II, Hospital Dr. Armando Xavier Vieira, Irmandade da
Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, Loja Maçônica Paz
e Harmonia, Núcleo Comunitário dos Amigos de Itaguara,
Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer, Pompéia
Futebol Clube, Pompéia Futebol Clube, Prefeitura Municipal
de Lagamar. Prefeitura Municipal de Leopoldina, Prefeitura
Municipal de Nazareno, Prefeitura Municipal de Nova Ponte,
Prefeitura Municipal de Olimpio Noronha, Prefeitura
Municipal de Vazante, Prefeitura Municipal de Vazante,
Sociedade Musical Carlos Gomes, Ubá Ténis Clube, Submetidos
a discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em
seguida, esses processos são apreciados pela Mesa, e é
designado relator da matéria o Deputado Wanderley Ávila, lQ
Vice-Presidente, que emite seu parecer pela aprovação dos
processos, os quais submetidos à discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de junho de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz - Marcos
Helênio.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS E
PROGRAMAS DE ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA «PLATAFORMA DE
AÇÃO", DOCUMENTO REIVINDICATÓRIO RESULTADO DA IV CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA MULHER
As quatorze horas e cinqüenta minutos do dia cinco de junho
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bilac Pinto, Elbe Brandão e Alberto
Pinto Coelho, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Deputado Bilac Pinto, Vice-Presidente,
assume a direção dos trabalhos e solicita ao Deputado
Alberto Pinto Coelho que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A reunião tem por objetivo o prosseguimento dos
trabalhos da Comissão e a apreciação de requerimentos. O
Deputado Alberto Pinto Coelho é incumbido de fazer a leitura
de ofícios da OAB-MG, da FETAEMG e da Delegacia
Especializada de Crimes Contra a Mulher, da Secretaria da
Segurança Pública, todos publicados no "Diário do
Legislativo' nos dias 27/1/96, 10/2/96 e 2/3/96.
respectivamente. A Presidência indaga dos parlamentares
presentes se há algum requerimento a ser apresentado. A
Deputada Elbe Brandão, nesta oportunidade, apresenta
requerimento em que solicita seja realizada no dia 26/6/96,
ás 9 horas, audiência pública com a finalidade de se
debaterem propostas de implantação da "Plataforma de Ação de
Beijing', com a participação das Senadoras Benedita da Silva
e Emilia Ferreira, da Secretaria Executiva da Articulação
das Mulheres Brasileiras, do Conselho Estadual da Mulher, do
Conselho Municipal da Mulher de Belo Horizonte, da FETAEMG,
da OAB-MG, da Delegacia Especializada de Crimes contra a
Mulher e da Secretaria do Planejamento, e que seja convidada
a participar dos trabalhos a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais desta Casa. A Deputada Elbe Brandão
também apresenta o programa de trabalho para essa audiência
pública contendo temas a serem debatidos, local e nomes dos
expositores. Neste momento, registra-se a presença do
Deputado Almir Cardoso, que assume a Presidência dos
trabalhos. O Deputado Bilac Pinto usa a palavra para
encaminhar a votação e sugere que essa audiência pública
seja adiada para a primeira quinzena do mês de agosto. A
Deputada Elbe Brandão aceita a sugestão e propõe que se faça
essa audiência no dia 14/8/96. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros deste órgão técnico para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

a

LI
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Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Elbe brandão, Presidente - Marcos Helênio - Jorge Eduardo

de Oliveira.
ATA DA 489 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇAIÇA
As dez horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se no Plenarinho ir os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna,
Anivaido Coelho e Raul Lima Neto (substituindo este ao
Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do PPB).
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Simão
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Nos termos do art. 122, IV, do Regimento interno,
a Presidência acusa o recebimento dos Projetos de Lei ns
846 a 852/96, para apreciação desta Comissão. Passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 788/96, na forma do Substitutivo nQ 1
(relator: Deputado Anivaldo Coelho), registrando-se o voto
contrário dos Deputados Arnaldo Penna e Simão Pedro Toledo;
e 838/96 na forma do Substitutivo nQ 1 (relator: Deputado
Arnaldo Penna); pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade
e pela injuridicidade do Projeto de Lei nQ 812/96 (relator:
Deputado Simão Pedro Toledo); e pela possibilidade de
deliberação sobre a solicitação de licença para processar
criminalmente o Deputado Miguel Barbosa (relator: Deputado
Arnaldo Penna). O Deputado Simão Pedro Toledo, relator do
Projeto de Lei nQ 829/96, solicita prazo regimental para
emitir seu parecer, pedido que é deferido pela Presidência.
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 766, 807 (este com a
Emenda nQ 1), 826, 827 e 831/96, este com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Anivaldo Coelho, ao qual foram
redistribuídos). Nos termos do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei
nQ 812/96 ao Plenário, para inclusão do parecer em Ordem do
Dia. Cumprida a finalidade da reunião, 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, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo - Leonidio
Bouças.
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ATA DA 17a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de junho
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Arnaldo Penna, Elbe Brandão, Paulo Piau e Marcos Helênio
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Clêuber Carneiro e Anivaldo Coelho, por indicação
das Bancadas do PFL e do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Romeu Queiroz,
Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Paulo Piau (substituindo
este ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e informa que, nos termos do edital de convocação,
a reunião se destina a apreciar os pareceres da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para o 1Q turno dos
Projetos de Lei ngs 814/96, do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST - e dá outras providências; e 815/96, do Governador
do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos Industriais
de Minas Gerais - CDI-MG - a doar, em caráter especial de
incentivo à industrialização, imóvel de sua propriedade
localizado em Juiz de Fora; e os pareceres para o ig turno
do Projeto de Lei nQ 818/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao
INCRA. Devido à ausência dos relatores, Deputado Ivair
Nogueira, na Comissão de Constituição e Justiça, e Deputado
Cléuber Carneiro, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a Presidência redistribui o Projeto de Lei n
818/96 aos Deputados Arnaldo Penna e Paulo Piau, nas
respectivas Comissões. Encerrada a la Parte da reunião,
passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia. O Presidente informa que
na reunião anterior, realizada em 12/6/96, o Deputado Marcos
Helênio solicitou vista do Projeto de Lei nQ 814/96 e prazo
regimental para emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei n
815/96. Logo após, o Deputado Arnaldo Penna, relator do
Projeto de Lei nQ 814/96 na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, procede à leitura de correção
feita, em virtude de falha técnica, em seu parecer, lido na
reunião anterior. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer, com o voto contrário do Deputado Marcos
Helênio. Quanto ao Projeto de Lei nç 815/96, o relator,
Deputado Marcos Helénio, comunica que, em virtude de não ter
sido atendido o requerimento, aprovado na reunião de 5/6/96,
em que pede seja solicitada à Secretaria da Fazenda cópia do
protocolo assinado entre o Estado e a empresa
automobilística Mercedes-Benz para instalação de fábrica no
Município de Juiz de Fora, não se sente em condições de
relatá-lo. A Presidência redistribui a matéria ao Deputado
Paulo Piau, que emite parecer mediante o Qual conclui por
sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. Posto em discussão e votação, é o parecer
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aprovado, com o voto contrário do Deputado Marcos I-1elênio.
Logo após, o Presidente registra a presença do Deputado José
Braga, em substituição ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Em seguida, o Deputado Arnaldo Penna emite parecer
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 818/96
na forma do Substitutivo nQ 1. Posto em discussão e votação,
é o parecer aprovado. Neste momento, a Deputada Elbe Brandão
passa a substituir o Deputado Romeu Queiroz. Com a palavra,
o relator, Deputado Paulo Piau, emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 818/96 na
forma do Substitutivo nç 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Na fase de discussão, o Deputado Miguel Martini
formula questão de ordem que é prontamente respondida pelo
Presidente, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o
parecer sobre o mencionado projeto, que é aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Simão Pedro
Toledo - Arnaldo Penna - Romeu Queiroz - Anivaldo Coelho -
Leonidio Bouças - Antônio Genaro.
ATA DA 31? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de junho de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputado Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helénio
e Alencar da Silveira Júnior, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta. Continuando, solicita ao Deputado
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Devido à ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o
Presidente redistribui a Mensagem nQ 85/95 ao Deputado
Alencar da Silveira Júnior. Encerrada a la Parte da reunião,
passa-se à lê Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de proposições da Comissão. com  a palavra, o
Deputado Alencar da Silveira Júnior procede á leitura do
Parecer sobre a Mensagem rg 85/96, de autoria do Governador
do Estado, que encaminha balanço anual do Estado relativo
ao exercicio financeiro encerrado em 31/12/95, em
cumprimento ao disposto no art. 90. inciso XII, da
Constituição do Estado, mediante o qual conclui pela
aprovação da mensagem na forma do projeto de resolução
apresentado. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente
apresenta requerimento no qual solicita, nos termos do art.
35, IV, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ 787/96
seja votado em último lugar e transfere a Presidência ao
Deputado Geraldo Rezende, em conformidade com o disposto no
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art. 44, parágrafo único, do Regimento Interno. O Deputado
Geraldo Rezende coloca em votação o requerimento, que é
aprovado. Logo após, o Deputado Miguel Martini reassume a
Presidência dos trabalhos. Em seguida, passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer que conclui pela aprovação, no 2Q turno, do
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 320/95, apresentado
em Plenário, e na forma do Substitutivo ng 2, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ato continuo; são
submetidos a discussão e votação e aprovados os pareceres
que concluem pela aprovação, no lg turno, dos Projetos de
Lei ns 693/96 (relator: Deputado Alencar da Silveira
Júnior) e 760/96 na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão
de Administração Pública, com as Emendas ns 4 a 7, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em
seguida, o Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de
Lei nQ 425/95, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto. Na fase de discussão, o Deputado
Marcos Helénio solicita vista da matéria, e seu pedido é
deferido pelo Presidente. Quanto ao Projeto de Lei n
629/95, a Presidência informa que a matéria será retirada de
pauta nos termos do art. 141 do Regimento Interno. Em
seguida, o Presidente suspende os trabalhos e, às lShSSmin,
são reabertos. O Presidente verifica a presença dos
Deputados Geraldo Rezende, Romeu Queiroz, Cléuber Carneiro e
Marcos Helênio, membros desta Comissão. Registra-se ainda a
presença do Deputado Gilmar Machado. Em seguida, o
Presidente procede à distribuição das seguintes matérias:
Projeto de Lei ng 787/96 (relator: Deputado Clêuber
Carneiro) e 817/96 (relator: Deputado Geraldo Rezende).
Nesta fase, o Deputado Gilmar Machado assume o lugar do
Deputado Marcos Helênio. Prosseguindo, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, que emite parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 787/96, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do vencido no lQ turno.
Logo após, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer sobre a
emenda apresentada em Plenário ao Projeto de Lei ng 817/96,
mediante o qual conclui pela rejeição da Emenda ng 1 e pela
aprovação das Emendas ns 2 e 3, que apresenta. Na fase de
discussão dos projetos, o Deputado Gilmar Machado solicita
vista de cada um deles, o que é deferido pelo Presidente.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária que se fará realizar às 10
horas do dia 25/6/96, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior -

Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcos Helênio. -
ATA DA 18 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo,
Antônio Genaro, Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Anivaldo
Coelho, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Romeu
Queiroz, Marcos Helênio, Arnaldo Penna, Geraldo Santanna,
Antônio Genaro e Leonidio Bouças (substituindo os quatros
últimos, respectivamente, aos' Deputados Miguel Martini,
Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto e Clêuber Carneiro, por
indicação das Lideranças do PSDB, do PMDB, do PPB e do PFL),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos Deputados presentes. A Presidência esclarece aos
presentes que, nos termos do edital de convocação, a reunião
se destina a apreciar, no 1Q turno, os pareceres sobre o
Projeto de Lei nQ 834/96, do Governador do Estado, que
altera a Lei nQ 11.393, de 6/1/94, quecria o Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências, e lhe acrescenta dispositivos, e sobre o
Projeto de Lei nQ 835196. do Governador do Estado, que
autoriza o Estado a contratar operação de crédito para os
fins que menciona e dá outras providências. Devido á
ausência do Deputado Alencar da Silveira Júnior, relator do
Projeto de Lei nQ 835/96 pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Marcos Helênio. Encerrada a 1 Parte da
reunião, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. Em seguida, o
Deputado Geraldo Santanna emite parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 834/96, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do
projeto com as Emendas ns 1 e 2. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Romeu Queiroz, relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira, solicita sejam distribuidos avulsos do seu
parecer. Em seguida, passa-se à apreciação do Projeto de Lei
nQ 835/96. Com a palavra, o relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, Deputado Leonidio Bouças, emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto com as Emendas ns 1 a 4, e o
Deputado Marcos Helênio, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer pela
aprovação do projeto com ás emendas apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a reunião conjunta do dia 26/6/96, às dez
horas, com o fim de se apreciar, no lQ turno, o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o
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Projeto de Lei .ng 834/96, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos
Sala das .Comissões, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos

Helênio - José Maria Barros - Alberto Pinto Coelho.
ATA DA 192 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna,
Durval Angelo, José Maria Barros e Alberto Pinto Coelho
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Simão Pedro Toledo e Antônio Genaro, por indicação
das Bancadas do PPB e PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Marcos Helênio, Geraldo Santanna,
Arnaldo Penna e Alberto Pinto Coelho (substituindo os três
últimos, respectivamente, aos Deputados Geraldo Rezende,
Miguel Martini e Glycon Terra Pinto, por indicação das
Lideranças do PMDB. PSDB E PPB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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 ouvir os Srs. Messias
Pacheco Alves, Lauro Santos Massote, José Eduardo Morato da
Silva, Márcio Antônio Almeida Veloso, membros da diretoria
da MGS - Minas Gerais Administração 5., que irão discutir
o Projeto de Lei ng 817/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a assumir débito da referida
empresa. Logo após, solicita ao Deputado José Maria Barros
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
o Presidente convida a tomar assento à mesa os convidados e
passa a palavra ao Deputado Marcos Helénio, autor do
requerimento que motivou o convite, o qual tece suas
considerações. A Presidência concede a palavra ao Sr.
Messias Pacheco Alves, Diretor da MGS, que faz suas
explanações. Logo após, abre-se amplo debate entre os
convidados e os Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos membros da Diretoria da
MGS e dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ajalmar Silva - Miguel
Martini- Geraldo Rezende - Arnaldo Penna - Elbe Brandão -
Durval Angelo - Glycon Terra Pinto - Paulo Piau - Antônio
Genaro - Bonifácio Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI No 879196'
Altera o art 56 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - O art. 56 da Lei flQ 6-763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 56 - As multas para as quais se adotará o critério a

que se refere o inciso III do art. 53 serão as seguintes:
- por falta de pagamento, pagamento a menor ou.

intempestivo do imposto, quando houver espontaneidade no
recolhimento do principal e acessórios, observado o disposto
no 6 lQ:
a) 0.3% (três décimos por cento') sobre o valor do imposto,
por dia de atraso, quando o pagamento ocorrer em até 59
(cinqüenta e nove) dias contados da data do vencimento;
b) 24% (vinte e quatro por cento) sobre o valor do imposto,
para pagamento após o prazo da alínea anterior;
II - havendo ação fiscal, Quando se tratar de crédito

tributário de natureza não contenciosa, observado o disposto
no § QQ:
a) 8% (oito por cento) sobre o valor do imposto, quando a
autuação for efetivada dentro de 30 (trinta) dias contados
da data do vencimento;
b) 16% (dezesseis por cento) sobre o valor do imposto,

quando a autuação for efetivada após 30 (trinta) e até 60
(sessenta) dias da data do vencimento;
c) 24% (vinte e quatro por cento) sobre o valor do imposto,
quando a autuação for efetivada após 60 (sessenta) dias da
data do vencimento;
III - havendo ação fiscal, quando se tratar de crédito

tributário de natureza contenciosa, 30% (trinta por cento)
do valor do imposto, observado o disposto no # 3Q-
§ lQ - Na hipótese do inciso 1, ocorrendo pagamento

espontâneo apenas do tributo, a respectiva multa, no caso de
ação fiscal, será exigida em dobro.
§ 2Q - Na hipótese do inciso II, a multa será agravada

para:
- 30% (trinta por cento), quando o pagamento ocorrer após

10 (dez) e até 40 (quarenta) dias contados do recebimento do
auto de infração;
II - 50% (cinqüenta por cento), quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto no inciso anterior.
§ 3Q - Na hipótese do inciso 111, a multa será agravada

para:
- 40% (quarenta por cento), quando o pagamento ocorrer

após 10 (dez) e até 30 (trinta) dias contados do recebimento
do termo expedido pela Fazenda Pública Estadual na fase
preliminar da ação fiscal, ou até o momento do recebimento
do auto de infração, se este ocorrer em menor prazo;
II - 50% (cinqüenta por cento), quando o pagamento ocorrer

dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento do auto
de infração, ou, na falta deste, após esgotado o prazo
previsto no inciso anterior;
III - 70% (setenta por cento), quando o pagamento ocorrer

após os prazos previstos nos incisos anteriores,
6 4Q - Na hipótese de pagamento parcelado, as multas serão

aplicadas em função do número de parcelas e, quando for o



caso, da fase da ação fiscal, em conformidade com as tabelas
G, H e 1 anexas a esta lei.

s - Na hipótese de não-cobrança ou de não-pagamento do
imposto retido em decorrência de substituição tributária, as
multas serão aplicadas em dobro.!!.
Art. 2o - Fica o Poder Executivo autorizado a Conceder
parcelamento de crédito tributário vencido até 60 (sessenta)
dias anteriores à publicação desta lei, formalizado ou não,
inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a sua
cobrança, em até 100 (cem) parcelas, desde que o interessado
protocolize requerimento no prazo de 90 (noventa) dias de
sua publicação, acompanhado de comprovante do depósito
inicial, observadas as condições constantes na tabela em
anexo.
E l	- Para os efeitos do parcelamento, o crédito
tributário será considerado monetariamente atualizado,
observada a legislação especifica.

- O pedido do parcelamento implica a confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência
de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou ação
judicial.

3 - O parcelamento ficará automaticamente cancelado
quando ocorrer atraso consecutivo de 2 (duas) parcelas por
mais 2 (duas) vezes, ou alternado por mais de 4 (quatro),
hipótese em que o saldo remanescente será imediatamente
inscrito ou reinscrito em divida ativa.
Art. 3 - Relativamente às muitas previstas no art. 56 da
Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, modificadas pelo
art. lQ desta lei, aplicar-se-ao ao parcelamento de que
trata o artigo anterior quando resultarem mais benéficas ao
sujeito passivo.
Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará o parcelamento de

que trata o art. 2Q desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Miguel Martini

TABELA O
(a que se refere o E 4Q do art. 56 da Lei 6763, de

26/12/75, com a redação dada pela Lei nQ de de
1996)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENUNCIADO ESPONTANEAMENTE
- A tabela mencionada foi publicada na edição de 27/6/96 do
Diário do Legislativo.

TABELA H
(a que se refere o E 4Q do art. 56 da Lei 6763, de

26/12/75, com a redação dada pela Lei nQ de de
1996)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONTENCIOSO
- A tabela mencionada foi publicada na edição de 27/6/96 do
Diário do Legislativo.

TABELA 1
(a que se refere o E 4Q do art. 56 da Lei 6763. de

26/12/75, com a redação dada pela Lei nQ de de
1996)
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CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTENCIOSO
- As tabelas mencionadas foram publicadas na edição de

27/6/96 do Diário do Legislativo.
- 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.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 686/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela propõe seja declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Renúncia e Pureza np 1.217, com sede no Município
de Alto Jequitibá.
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a proposição no lQ turno, em obediência ao que dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 17/2/47, a Loja Maçônica mencionada tem como
objetivo implementar a filantropia e o progresso da
humanidade, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da
sociedade.
Pelo trabalho de difusão dos bons costumes, a entidade faz

jus ao titulo declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 686/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
No 740/96

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Durval Angelo, tem por
objetivo instituir o Sistema de Número Fechado para as
unidades prisionais.
Examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou a Emenda nQ 1, foi o projeto, em
seguida, apreciado pela na Comissão de Defesa Social, que
opinou por sua aprovação com a referida emenda -
A pedido do autor, a matéria passou a tramitar em regime de
urgência e, a requerimento do Deputado Marcos Helênio, vem a
esta Comissão para receber parecer Quanto ao mérito, na
forma regimental

Fundamentação
São do conhecimento geral as condições degradantes em que
se encontra todo o sistema prisional do Pais e, em
particular, o do Estado.
Estabelecimentos superlotados transformaram-se em

verdadeiros depósitos, onde seres humanos se amontoam na
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mais absoluta promiscuidade, sem a menor possibilidade de se
reeducarem para a vida social.
Homens brutalizados 'tornam-se feras, e são rotineiros os
atos de violência cometidos pelos internos uns contra os
outros, em rebelião declarada contra o sistema, que se
traduz nas fugas em massa, cada vez mais freqüentes e na
destruição irracional do espaço físico e de seus
equipamentos, o que gera um circulo vicioso de desumanização
e de desequilíbrio.
A definição legal do número máximo de presos que podem
permanecer em cada estabelecimento, certamente, não irá
resolver, por si só, esse grave e urgente problema social,
cuja solução passa, necessariamente, pela adoção de
programas educativos, assistenciais, de atendimento
psicológico, de preparação para o trabalho e para a
reinserção dos egressos no ambiente externo, enfim, de
diversas medidas de natureza socio educativa que tenham como
finalidade a recuperação do indivíduo- Entretanto, ela ataca
uma das maiores causas do agravamento da questão. A fixação
de um limite numérico para a população prisional, visando a
adequar a quantidade de detentos ao espaço físico
disponível, irá assegurar-lhes melhor qualidade de vida e,
certamente, contribuirá para a atenuação dos conflitos e a
reeducação dos detentos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
740/96 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator -

Leonidio Bouças.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 756/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em tela visa declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Santa Inez, com sede no Município de Betim.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta
Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Comunitária Santa Inez é entidade filantrópica que
tem por objetivo a prática da caridade cristã, por meio da
assistência social e educativa ao menor desassistido.
Completa o seu trabalho beneficente promovendo palestras,
cursos e programas que visam à integração do menor no seio
da família.
Assim, conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade
pública é justo e oportuno.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
756/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 783/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Mineira de Estética e Cosmetologia - AMEC -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/5/96, veio a

matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
art. 195, c/c o art 103, V, "a", do Regimento Interno.

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

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
783/96 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna -
Antônio Genaro.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 791/SE

Comissão de constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o Projeto de Lei n
791/96 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Amigos do Parque da Gameleira - AAPC -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após sua publicação em 9/5/96, vem o projeto a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 196, c/c
o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade é dotada de personalidade jurídica,

está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria
é formada de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
que exercem.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.
No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para

aperfeiçoá-la.
Conclusão



Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei rlQ
791/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Amigos do Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo -
Antônio Genaro.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
PlQ 795/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Governador
Israel Pinheiro ao entroncamento rodoviário situado entre os
Municípios de Andrelândia e São Vicente de Minas.
Publicado em 9/5/96, 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 passa agora à análise da matéria.
Fundamentação

A proposição em exame dá a denominação de Governador Israel
Pinheiro ao entroncamento da rodovia que liga os Municípios
de Andrelândia e São Vicente de Minas.
A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da

Constituição Estadual, que estabelece como atribuição desta
Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens de
domínio público. Além disso, está em consonância com o
disposto na Lei nQ 5.378, de 3/12/79, que estabelece normas
para a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público.
Por outro lado, segundo informa o DER-MG, o referido trecho
rodoviário não possui denominação oficial.
Não existe, pois, impedimento legal á tramitação do
projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
795/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna -
Antônio Genaro.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 803/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei
flQ 803/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte
Sião, no Município de Monte Sião.
Após publicada, a matéria foi encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou a Emenda no 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a proposição no 1Q turno, em obediência ao que dispõe o
Regimento Interno.

Fundamentação
As APÁEs, entidades puramente filantrópicas, vêm-se

expandindo graças ao número crescente de pessoas dotadas de
espírito caritativo que lhes dedicam seu tempo e suas ações
solidárias. Tendo como objetivo básico desenvolver meios que
estimulem a habilitação, a reabilitação e a inserção do
excepcional na sociedade, elas estimulam toda a cultura
especializada nessa área.
Em razão das atividades desenvolvidas pela APAE de Monte
Slão, somos favoráveis á outorga do pretendido título
declaratório.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 803/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 804/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Francisco
Ramalho, objetiva seja declarada de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
itaguara, com sede no Município de Itaguara.
O projeto foi submetido preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1.
Vem agora a matéria a esta Comissão para o lo turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais-

Fundamentação
A referida instituição, com seu caráter assistencial,
orienta e auxilia os pais e amigos dos excepcionais nas
condutas relativas a ele. Dispensa cuidados médicos e presta
serviços de educação, habilitação profissional e lazer ao
excepcional, o que concorre para seu crescimento e sua
inserção social
Promovendo benefícios em sua área de atuação, entendemos
que a entidade seja merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
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Tendo em vista as razões apresentadas, somos pela aprovação

do Projeto de Lei nQ 804/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 805/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em tela objetiva declarar de utilidade pública o
Hospital Nossa Senhora das Neves de Pavão, com sede no
Município de Pavão.
Após publicado, foi o projeto encaminhado ã Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre

a matéria no lQ turno, conforme dispõe o art. 104. 1, fla",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem por finalidade prestar

assistência médico-ambulatorial gratuita a pessoas carentes
e realizar, concomitantemente, trabalho de amparo social a
gestantes, crianças e idosos.
Dessa forma, é oportuna a declaração de utilidade pública

da instituição.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 805/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 821/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente de Amparo aos Idosos - ABAI -, com sede no
Município de Guaraciaba.
Após publicado, foi o projeto examinado preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, regimentalmente, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.

Fundamentação
A referida entidade, desde a sua constituição, presta
relevantes serviços de assistência, gratuitamente, aos
idosos carentes da região, no intuito de garantir seu bem-
estar, por meio de ações sociais básicas.
Por esse motivo, é justa e meritória a declaração de
utilidade pública pretendida.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 821/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 822/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Fraternidade e Justiça nQ 32, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Apôs publicado, o projeto foi examinado preliminarmente,
nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, regimentalmente, deliberar

conclusivamente sobre a matéria no lo turno.
Fundamentação

Funcionando regularmente desde 1950, a referida Loja
Maçônica tem por finalidade trabalhar pelo aperfeiçoamento
moral, intelectual e espiritual da humanidade, prestando
relevantes serviços à comunidade. Diante disso, entendemos
ser justo conceder o titulo declaratôrio de utilidade
pública à instituição em causa.

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

Lei nQ 822/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 829/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição e próprio do Estado.
Publicada em 29/5/96, a matéria foi distribuída à Comissão

de Constituição e Justiça para, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, 'a', do Regimento Interno, receber parecer
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
No regime federativo adotado no Brasil, em que se tem

assegurada a autonomia administrativa do Estado membro,
compete a esse ente da Federação dispor, da forma que julgar
conveniente, sobre as matérias relacionadas com sua
organização interna e seus bens patrimoniais, respeitados os
limites impostos pela Constituição da República ou por leis
federais que constituam norma geral, desde que editadas de
acordo com os preceitos constitucionais. E o que se
depreende da leitura sistemática da Carta de 1988 e, em
especial, de seus arts. 18 e 25.
Para a regulamentação das matérias relativas aos bens de

domínio público, exige-se, nos termos do art. 61. XIV, da
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Constituição mineira, a existência de lei no sentido formal
e material.
Pretende-se, no projeto de lei em exame, que a denominação

de próprios públicos, no Estado, seja sempre objeto de lei,
vedada, portanto, a utilização de normas de natureza
infralegai para esse objetivo. São estabelecidas, ainda,
regras especificas a serem observadas quando da denominação
de bens patrimoniais ou de instituições da administração
pública estadual. Assim, a proposição apresenta conteúdo
normativo compatível com o citado art. 61, XIV, da Carta
mineira.
Finalmente, lembramos que a matéria não se inclui entre as

enumeradas no art. 66 do texto constitucional mineiro, que
são de iniciativa privativa de titulares de Poderes ou
órgãos da administração.
Inexistem, portanto, óbices de natureza constitucional à

tramitação da proposição nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
829/96.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 843/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores da Aviação, com sede no Município de Belo
Oriente.
Publicado em 6/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
" a " do Regimento Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a referida
entidade tem personalidade jurídica, não visa a fins
lucrativos, e os membros de sua diretoria são pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos, conforme atestam os documentos anexados ao processo
por exigência da Lei flQ 5.830. de 6/12/71, que prevê os
requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Constatamos, portanto, não haver óbice à tramitação da

matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
843/96 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo -
Antônio Genaro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 844/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o
projeto de lei em tela objetiva declarar de utilidade
pública a Creche Comunitária Ursinho Carinhoso - CUCA -,
localizada no Município de Belo Horizonte. -
Publicado em 6/6/96, 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.

Fundamentação
Conforme atesta a documentação apresentada, a Creche

aludida é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há
mais de dois anos, e os membros de sua diretoria não são
remunerados pelos cargos que ocupam.
Dessa forma, foi atendido o disposto na Lei nQ 5.830, de

6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública
de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei np
844/96 conforme redigido.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Simão
Pedro Toledo.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
N2 845/96

Comissão de Constituição e Justiça
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.
Publicado em 5/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação apresentada prova que a referida instituição

cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei flQ 5.830, de
6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública
de entidades. Não há, portanto, óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
845/96.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 802/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
análise pretende seja dada a denominação de Denizar Veloso
Santos ao trecho da MG-202 que se inicia no entroncamento da
MG-161, no Município de São Romão, e termina no Município de
São João da Ponte.
Publicada em 15/5/96, veio a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art.
195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
A requerimento do autor, como prevê esse regulamento em seu
art. 274, o projeto tramita em regime de urgência.

Fundamentação
O art. 61, XIV, da Constituição Estadual, estabelece como

atribuição desta Casa legislar, com a sanção do Governador,
sobre bens do domínio público.
Já no âmbito da legislação infraconstitucional, cumpre-nos
citar a Lei nQ 5.378. de 3/12/69, modificada pela Lei n
7.621, de 13/12/79, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimentos, instituições e prédios do Estado. Tal
dispositivo preceitua que a escolha de denominação de
próprios públicos recaia em nomes de pessoas falecidas e que
inexista no mesmo município estabelecimentos com igual
denominação.
Segundo informa o Departamento de Estradas de Rodagem -

DER-MG -, o trecho em questão não possui nome oficial.
Considerando que o Sr. Denizar Veloso Santos prestou
relevantes serviços ao município e é falecido, não existe
impedimento legal ou constitucional à denominação ora
proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
802/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -
Anivalcio Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Simão
Pedro Toledo.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI

O Projeto de
denominação d
estrada que 1
Cardeal Mota.

Aprovado
cabe a esta

No- 498/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
Lei nQ 498/95, do Deputado Romeu Queiroz, dá a
Rodovia Bom Caminho do Castrinho ao trecho da

ga o Município de Jabuticatubas ao Distrito de

o projeto no lQ turno, em sua forma original,
Comissão deliberar conclusivamente sobre a
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matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
O aludido projeto tem o objetivo de homenagear e honrar a
memória de Antônio de Castro e Silva, em virtude de sua
dedicação à população carente do Município de Jabuticatubas,
à qual facilitou a aquisição de remédios e o acesso a outros
serviços na área farmacêutica.
Justa é a homenagem que lhe será prestada, eternizando o

apelido Castrinho, como era carinhosamente chamado.
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do ar-t. 1Q

do projeto, com vistas ao seu aperfeiçoamento, o que fazemos
por meio da Emenda nQ 1.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 498/95 no 2Q turno, com a Emenda 
no 

1, redigida a seguir.
EMENDA NO 1

Dê-se a seguinte redação ao art. lg;
"Art. l Q - Dê-se a denominação de Rodovia Bom Caminho do

Castrinho ao trecho da estrada que liga o Município de
Jabuticatubas ao Distrito de Cardeal Mota.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996-
Arnaldo Penna, relator.

PARECER PARA O 2q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 692/96

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helênio, tem
como objetivo instituir a Semana de Defesa do Consumidor, a
ser comemorada na rede pública estadual de ensino.
Em razão de requerimento do Deputado Marcos Helênio,

aprovado em Plenário, veio o projeto a esta Comissão, em 2Q
turno, para receber parecer.

Fundamentação
o projeto de lei sob comento tem como objetivo básico
divulgar junto à comunidade estudantil os direitos do
consumidor, dando prioridade â educação para o consumo.
o cidadão, para exercer os seus direitos, deve antes
conhecê-los. O direito do consumidor no Brasil é assunto
emergente, e sua divulgação deve ter em vista,
principalmente, aqueles que serão os responsáveis pelo
futuro do Pais.
A necessidade de atualização dos consumidores quanto a seus
direitos justifica a realização anual de uma semana de
atividades dedicadas à divulgação do tema.
O Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei
Federal nQ 8.078, de 1990, em seu art. 4Q, inclui, no rol
dos princípios da Política Nacional de Relações de Consumo,
a educação e informação de fornecedores e consumidores,
quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do
mercado de consumo".
Na atualidade, a informação transformou-se no mais

eficiente mecanismo de proteção do consumidor, já que se têm
mostrado cada vez menos eficazes as providências
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governamentais em prol dos lesados por práticas comerciais
desleais. Dessa forma, com a adoção da medida de que trata o
projeto, o Estado estará agindo de forma preventiva na
defesa do consumidor.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 692/96 com a Emenda flQ 1, a
seguir redigida.

EMENDA NO 1
Suprima-se o f 3° do art. 2p.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1996-
Marcos Helênio. Presidente - Antônio Andrade, relator -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 735/96
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de
Produtores Rurais de Tombadouro, com sede no Município de
Datas.
Apôs a aprovação do projeto em sua forma original, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais

Fundamentação
A entidade em apreço, fundada em 1982, tem como finalidade
congregar órgãos e produtores rurais interessados em
melhorar as condições socioeconômicas da comunidade. Em
virtude do trabalho que realiza, de nítido Cunho social,
julgamos oportuna a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 735/96 no 2Q turno, na forma proposta
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 736/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 736/96, do Deputado Bilac Pinto,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo de Minas -, com
sede no Município de Carmo de Minas
Aprovado o projeto no lo turno, em sua forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, em cumprimento das disposições
regimentais.

Fundamentação
A APAE de Carmo de Minas é uma associação assistencial
filiada à Federação Nacional das APAEs, de quem recebe apoio
e orientação para solucionar os problemas da entidade e de
seus assistidos. Além disso, promove a integração do
excepcional na sociedade.



864

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza
seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 736/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Luiz Antônio Zanto, relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 752/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Raízes de Comunicação, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após a aprovação do projeto no lQ turno, em sua forma
original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos

em seu estatuto, quais sejam: prestar serviços à comunidade
por meio da realização de cursos, retiros e seminários,
tendo por base princípios, conceitos e valores do humanismo
cristão, na visão ecumênica da Igreja Católica Apostólica
Romana.
Merece, portanto, ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 752/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 776/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em
exame pretende declarar de utilidade pública a Associação
Mineira de Assistência à Mucoviscidose, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto em lg turno, com a Emenda flQ 1. da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos e de natureza
beneficente, foi criada com o objetivo de desenvolver
pesquisas sobre a fibrose cística, além de prestar
assistência aos portadores da deficiência.
Por sua luta para melhorar as condições de vida dessas
pessoas, a entidade torna-se merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 776/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 26 de junho de 1996.
Jorge Hannas. relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Hp 776/96

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de
Assistência à Mucoviscidose, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

 

Mineira de Assistência à Mucoviscidose, com sede no
Município de Belo Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 1.344/96
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
O Requerimento nQ 1.344/96, do Deputado Paulo Piau, tem por

objetivo solicitar do Governador do Estado a formação de uma
comissão especial para proceder a estudos sobre a
implementação do Programa de Vilas Rurais em Minas Gerais.
Publicada em 3/5/96, vem a matéria a esta Comissão para

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

O Governo do Estado do Paraná vem desenvolvendo, em
conjunto com as Prefeituras Municipais, o Programa de Vilas
Rurais, com resultados altamente positivos. De grande
alcance social, tal programa oferece condições de moradia e
de cultivo da terra aos trabalhadores denominados bóias
frias, no período da entressafra agrícola.
No momento em que o Executivo demonstra disposição para

discutir e buscar soluções para a questão da reforma agrária
no Estado, a elaboração de estudos sobre um programa dessa
natureza, como propõe o requerimento em análise, é medida
extremamente louvável e oportuna. Apesar do êxito comprovado
do modelo paranaense, certamente serão necessárias
adaptações do projeto á realidade local, razão pela qual os
estudos prévios por comissão especialmente designada para
esse fim justificam-se plenamente.
Estamos apresentando, porém, a Emenda nQ 1 ao requerimento,

com o objetivo único de aprimorar sua redação.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 1.344/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao Requerimento nQ 1.344/96 a seguinte redação:
"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma

regimental, seja solicitada ao Governador do Estado a
criação, no ãmbito do Poder Executivo, de uma comissão
especial para proceder a estudos sobre a implantação de um
programa de vilas rurais, nos moldes do existente no Estado
do Paraná.
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Solicita, por oportuno, que se dê ciência ao Governador do
Estado do teor da justificação deste recjuerimento.
Sala das Comissões, 21 de junho de 199&
Olinto Godinho. relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 165a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 26 DE JUNHO DE 1996
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e

Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 873 a 879/96 - Requerimentos ns 1.526 a 1.529/96 -
Requerimentos da Comissão Especial para Proceder a Estudos
para a Implantação, através dos Orgãos e Programas de
Atuação do Governo do Estado, da Plataforma de Ação,
Documento Reivindicatãrio, Resultado da IV Conferência
Internacional da Mulher; e dos Deputados Wanderley Ávila e
outros e Paulo Piau. Comunicações: Comunicação do Deputado
Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Durval Angelo, Leonidio Bouças e Miguel Martini -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): 16 Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicação Apresentada - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Paulo Piau; encaminhamento à
Comissão de Agropecuária - Requerimento do Deputado
Wanderley Ávila e outros; deferimento - Requerimento da
Comissão Especial para Proceder a Estudos para a
Implantação, através dos órgãos e Programas de Atuação do
Governo do Estado, da Plataforma de Ação, Documento
Reivindicatôrio, Resultado da IV Conferência Internacional
da Mulher; aprovação - 26 Fase: Questão de ordem -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton 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 - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Durval Angelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Nascimento - 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 Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Ronaldo
Vasconcel los - Raul Lima Neto - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 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, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
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 Np 873196

Institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU lg - Fica instituído o Programa Emergencial de Combate
ao Analfabetismo, em cumprimento do disposto no art. 76 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
promover a alfabetização de jovens e adultos.
ArL 2g - O Programa Emergencial de Combate ao

Analfabetismo reger-se-á pelos princípios da gratuidade e da
universalização do atendimento.
Art. 3g - Na implantação do Programa de que trata esta lei
serão observados:

- a participação da comunidade na busca de soluções, na
formulação de estratégias, na avaliação dos resultados e na
fiscalização do emprego dos recursos a ele destinados;
II - a participação das universidades estaduais e federais

e de outras instituições de ensino superior localizadas no
Estado;
III - a celebração de convênios com associações

filantrópicas e confessionais e com outras entidades
interessadas, públicas e privadas;
IV - o aproveitamento de espaços físicos disponíveis nos

setores público e privado;
V - a realização de campanhas de divulgação veiculadas
pelas emissoras de rádio e televisão do Estado. -
Parágrafo único - A implantação do Programa se dará
prioritariamente nas regiões com maiores índices de
analfabetismo. -
Art. 4Q - Os recursos para a execução do Programa serão
previstos no orçamento do Estado, conforme a disposição
constitucional referida no art. lg desta lei.



Parágrafo único - Poderão ser destinados ao Programa
recursos de outras fontes indicadas pelo Governo do Estado
bem como contribuições e doações da iniciativa privada.
Art. S - A Secretaria de Estado da Educação será o órgão
responsável pela implantação, pela execução e pela avaliação
do Programa.
Art. 6 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 7 - O Programa instituído por esta lei terá a duração

de 2 (dois) anos contados a partir de janeiro de 1997.
Art. B - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Geraldo Rezende
Justificação: Dados do IBGE mostram que em Minas Gerais o
percentual de analfabetos jovens e adultos se aproxima dos
20%, índice excessivamente alto para um Estado que pretende
dar um salto para o futuro. De forma alguma o futuro de
Minas poderá ser alavancado por uma população à margem do
processo de alfabetização.
Estudos recentes, feitos por entidades sérias, demonstram o

potencial económico, turístico e cultural das Minas Gerais e
apontam para amplas possibilidades de desenvolvimento. No
entanto, é necessário que se faça uma reflexão sobre tais
perspectivas, na medida em que no mundo da economia
globalizada o crescimento educacional é necessidade
absoluta, sem o que não teremos condições de
competitividade
Aí estão, por exemplo, os sucessos dos chamados Tigres

Asiáticos, sucessos que somente se tornaram possíveis graças
á decisão de investir pesada e seriamente na educação.
Com efeito, vivemos hoje o que alguns renomados autores
denominam Terceira Revolução Industrial, caracterizada pelo
binômio informática-robótica e que leva a uma automação
crescente.
Já ficaram para trás os tempos em que as mais modernas
empresas se interessavam por países como o nosso, em busca
de trabalhadores baratos. Baratos porque desqualificados,
porque analfabetos. Os novos tempos da economia mundial
reclamam, pelo contrário, trabalhadores alfabetizados e em
condições de utilizar máquinas complexas e sofisticadas.
Por mais que se manipulem as estatísticas, não se consegue
crescimento econômico com trabalhadores sem qualificação.
Isso significa que é necessário investimento em educação,
mas não investimento retórico, promessas de campanha nunca
cumpridas. O tempo urge.
Acreditamos que foi exatamente esse o objetivo a que os
constituintes federais e estaduais visaram ao estabelecer,
sabiamente, no aru 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e no
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição mineira, o prazo de 10 anos para a
definitiva erradicação do analfabetismo no Pais. 0 texto dos
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dois artigos referidos é cristalino e impõe ao Estado e aos
municipios o dever de tudo fazerem para atingir o fira
col imado.
No entanto, questionamos: já nos aproximamos do final do
prazo determinado pelas duas Cartas; onde estão as ações
concretas para o atendimento daquelas determinações?
Não podemos fechar os olhos para a realidade e desconhecer

o proficuo trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito do
ensino fundamental e médio, também por exigência
constitucional. Mas preocupa-nos, sobretudo, o analfabeto
jovem e adulto, aquele que se encontra à margem do sistema e
que, se não tiver oportunidade de se alfabetizar, corre o
risco de se transformar em um pária social.
E essa a preocupação que nos move a apresentar o projeto de
lei em apreço. Cremos que esta Casa não pode se furtar a
aprovar um projeto que tenta cumprir o que foi determinado
aqui mesmo, neste Plenário.
0 tempo urge, como já afirmamos. Se queremos um Estado com
economia pujante, devemos começar pela erradicação do
analfabetismo. Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto, que ora submetemos á sua arguta
apreciação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 874196
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do

Meio Ambiente - AMA -, com sede no Municipio de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Meio Ambiente - AMA -, com sede no Municipio
de Manhuaçu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1996.
Sebastião Costa
Justificação: A Associação dos Amigos do Meio Ambiente -

AMA - é sociedade civil sem fins lucrativos, que funciona há
mais de dois anos, conforme atestado do Juiz de Direito
juntado ao processo, e tem por finalidade a promoção de
estudos, conferências, seminários e cursos sobre ecologia e
o intercâmbio com outras organizações do gênero, bem como a
conscientização sobre a necessidade de preservação do meio
ambiente.
De acordo com os documentos apresentados, a entidade

preenche todos os requisitos para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Meio Ambiente para deliberação, nos
termos do aru 195, c/c o art 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 875/96
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Dá a denominação de Manoel Martins de Meio à Escola
Estadual do Bairro Menezes, localizada no Município de
Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Aru lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Manoel
Martins de Meio a Escola Estadual do Bairro Menezes,
localizada no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996. -
Emano Batista
Justificação: Manoel Martins de Meio foi o que se poderia

chamar de um mineiro típico. Nascido e criado no interior do
Estado, trabalhou nas mais diversas atividades para sua
sobrevivência e de sua numerosa família. Nasceu em Carangola
no dia 4/9/13, onde viveu até os 13 anos de idade, quando se
transferiu para a cidade de Lajinha, onde foi trabalhador
rural
Aos 22 anos, casou-se com Ana Maria de Meio. Foi meeiro de
seu sogro até 1966, quando se transferiu para Belo
Horizonte, onde trabalhou no Pastificio Peluso Ltda.
Aposentando-se, passou a residir em Justinôpolis, no Bairro
Menezes, onde participou da fundação da associação do
bairro, dedicando-se ao cultivo de hortas, à criação de
porcos, galinha e outros animais menores.
Falecido em 18/6/89, deixou numerosa prole, que, de

diversas maneiras, contribui para o progresso de
,Justinópol is.
Por representar um exemplo de cidadão honesto e trabalhador

e pai de família, a homenagem é justa e merecida.
- 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 876/9E
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da
Justiça, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçónica Obreiros da Justiça, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ermano Batista
Justificação: A Loja Maçônica Obreiros da Justiça, com sede

em Belo Horizonte, dedica-se inteiramente ao cumprimento de
seu estatuto e, segundo o espirito que norteia essas
instituições, especificamente do que determina o seu art.
SQ.
Assim sendo, espero que os nobres pares estejam de acordo
com esta proposição e a aprovem.
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- Publicado, vai o projeto ás 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 Np 877196
Declara de utilidade pública a Central Metropolitana dos
Sem-Casa - CEMCASA -, com sede no Município de Selo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Central
Metropolitana dos Sem-Casa - CEMCASA -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ermano Batista
Justificação: A Central Metropolitana dos Sem-Casa congrega

pessoas que não possuem moradia e lutam para consegui-Ia, a
fim de proporcionar a suas famílias condições mínimas de
vida.
A moradia, a saúde e a educação são objetivos prioritários

do ser humano, e a luta por essas metas deve ser estimulada
pelo poder público e reconhecidas pelo Poder Legislativo.
A simples leitura do estatuto da entidade, salta aos olhos
a sua utilidade pública. Por isso, espero contar com o apoio
de meus pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás 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 878/96
Declara de utilidade pública a União Regional de Apoio às
Associações Comunitárias da Zona Norte - URAAC -, com sede
no Municipio de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a União
Regional de Apoio às Associações Comunitárias da Zona Norte
- URAAC -, com sede no Município de Juiz de Fora
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: A União Regional de Apoio às Associações
Comunitárias da Zona Norte - URAAC - é uma entidade civil
sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, fundada em
7/4/90, cuja finalidade é representar as entidades junto aos
órgãos públicos e privados; trabalhar pela integração das
entidades; promover mutirões, atividades culturais,
artísticas e esportivas; fornecer cestas básicas,
equipamentos ortopédicos; incentivar e promover o progresso
da zona Norte do Município de Juiz de Fora.
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Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás 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 Np 879/96*
* - O Projeto de Lei nQ 879/96 foi publicado na edição de

27/6/96.
REQUERIMENTOS

NQ 1.526/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela de Davi, localizada no Município de Frei
Inocêncio, por seus 15 anos de existência. (- A Comissão de
Educação.)
NQ 1.527/96, do Deputado Ermano Batista, solicitando se dê
ciência ao Secretário de Administração do pronunciamento do
requerente feito no dia 8/5/96, sobre o tratamento que vem
sendo dado à política relativa a água mineral no Estado. (-
A Comissão de Administração Pública.)
NQ 1.528/96, do Deputado Paulo Schettino, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
radialista Glória Lopes por seus 40 anos de atividade
profissional.
NQ 1.529/96, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
jornal "O Imparcial", da cidade de Rio Pomba, pelo
centenário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão

Especial para Proceder a Estudos para a Implantação, através
dos órgãos e Programas de Atuação do Governo do Estado, da
Plataforma de Ação, Documento Reivindicatório, Resultado da
IV Conferência Internacional da Mulher, dos Deputados
Wanderley Ávila e outros e Paulo Piau.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada á Mesa comunicação do Deputado

Sebastião Navarro Vieira.
Oradores Inscritos
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O 'Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval
Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, vimos, hoje, à tribuna desta Casa, para
comentar o protocolo firmado entre o Governo do Estado de
Minas Gerais e a Mercedes. Todos assistimos, no noticiário,
ao acordo para a instalação da empresa em Minas, cantada em
verso e prosa como a grande conquista do Estado, como a
vitória política pessoal do Sr. Governador tucano. A
primeira vista, foi esse o véu colocado para cobrir a
verdadeira realidade desse protocolo, que, no primeiro
momento, não foi revelado à imprensa e teve divulgação muito
restrita. A Bancada do PT esperou meses para que, após
requerimento aprovado em comissão, tivesse em mãos esse
famoso protocolo proibido.
Tendo em mãos o protocolo, ficamos estarrecidos com o

compromisso que o Estado assumiu para a instalação de uma
fábrica que gerará 1.100 empregos diretos em Minas Gerais.
Lendo o protocolo, o qual vou comentar ponto a ponto, acho
que ele merece uma reflexão: será que estamos diante de um
governo tão decantado como sério em Minas Gerais? Será q ue a
matéria paga na 'Isto E', sobre o grande sucesso na atração
de investimento do Governo mineiro, é verdadeira?
Abro um parêntese para lembrar que a mesma coisa ocorreu

na Perdigão. Enquanto Minas Gerais vai ter menos de 30
milhões de investimento na fábrica da Perdigão, a cidade
goiana terá 500 milhões. E necessário refletir sobre o que é
real, sobre o que está se dando e o que são propagandas e
esquemas de "marketing do Sr. Eduardo Azeredo e de todo o
seu grupo que está no poder.
Voltando ao protocolo da Mercedes, o primeiro ponto que

discutimos se refere ao valor do financiamento que a empresa
está recebendo, sobre o qual não incidirão juros nem
atualização monetária. Não há risco, que será zero para a
empresa automobilística que se instala em Minas Gerais.
Estamos vendo a divida do Estado em 12 bilhões, com juros
que variam entre 2, 3 e até 6% ao mês, excetuando-se a
correção monetária, e o Governo do Sr. Eduardo Azeredo dá-se
ao luxo de dizer que Minas Gerais não precisa de
investimento em educação, não precisa de investimento em
saúde, não precisa de investimentos nas estradas e permite o
financiamento sem juros e sem atualização monetária para a
Mercedes.
O segundo ponto; o Estado concede um financiamento

adicional de 24,9 milhões para capital de giro. Acontece a
mesma dúvida levantada anteriormente. No momento em que o
Estado demite servidores, fala em corte de despesas,
paralisa obras, a Mercedes leva esse financiamento, para
capital de giro, de 24,9 milhões -
0 terceiro ponto; concede-se financiamento de 16 milhões

para aquisição de máquinas e ferramentas, também, Srs.
Deputados, sem juros e correção monetária. Desse jeito é
fácil entender por que a Mercedes declarou seu amor por Juiz
de Fora, é fácil entender por que foi instalada lá. Nós nos
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perguntamos: qual vai ser o investimento da empresa, o que
ela vai colocar como recursos novos para o desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais?
Quarto ponto: o Estado concede financiamento para

investimento fixo de 80 milhões, com possível correção, e
juros de 3,5% ao ano. Isso, num momento em que o Estado
alega dificuldades financeiras.
Quinto ponto: tramita nesta Casa projeto com referência á

doação de área de 2.800.000m2. Por que milhares de
microempresas, pequenas e médias empresas, para se
instalarem em distritos da CDI ou congêneres, têm que
comprar seus terrenos com juros de mercado e não têm
investimento para se instalarem em Minas Gerais? Por que
esse tratamento desigual? As médias e pequenas empresas,
geradoras de tributos e empregos, não dão ibope na mídia.
Conforme estudos recentes da ONU, Minas Gerais é o segundo
Estado do Brasil em miséria e pobreza. Agora compreendemos o
porquê de tudo isso: temos um Estado privado servindo aos
interesses de uma minoria.
Sexto ponto: concede-se financiamento de capital de giro

pelo prazo de 10 anos. Esse financiamento será apurado sobre
o valor do faturamento no mercado interno e equivalerá a
R$1.080,00 por veículo. O município, a partir do quarto ano,
financiará 14% desse valor. Então, em cada veículo a ser
produzido pela Mercedes, R$1.080,00 serão de financiamento
de capital de giro. E o Município de Juiz de Fora. Que
recentemente entrou numa fria enorme com a Mendes Júnior,
num financiamento absurdo, de novo se compromete com esse
endividamento, por 10 anos. Isso equivaleria á denúncia da
"Isto E de que Minas faria o repasse, após a produção de
veículos, de 100 milhões por ano para a Mercedes. Acho que
tudo isso merece uma reflexão, merece uma discussão, porque
esse protocolo se mostra lesivo aos interesses de Minas
Gerais.
Próximo ponto: a empresa começa a pagar a divida a pós 10

anos, sem correção monetária e juros, em parcelas mensais.
Esse investimento, que vai ser uma isenção tributária no

a

 

 valor de 100 milhões por ano, passa a ser pago depois de 10
anos. Desse jeito, acredito, o Estado não atrairia apenas a
Mercedes; atrairia, sim, todas as outras empresas
automobilísticas, se quisesse tratá-las com igualdade, com
acordos lesivos ao Estado.
Está previsto financiamento de capital de giro para

o importação de veículos. Também para a importação de veículos
haverá financiamento do próprio Estado, que se traduziria em
isenções fiscais. De novo, o Estado abrindo mão, abdicando
do seu poder de arrecadar impostos.

o Por 10 anos, o Município de Juiz de Fora isentará a
empresa de todos os impostos e taxas. A Mercedes Benz seria
exceção entre as empresas de Juiz de Fora, pois não seria

.5	obrigada a pagar impostos e taxas.
a Os ônus tributários decorrentes da doação do terreno

correrão também por conta do Estado e do município. Então, a
empresa não paga nada, nem ITBI. Se incluirmos também taxas,
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nem o registro do imóvel em seu nome ela paga. Desse jeito,
o Estado está presenteando uma empresa, contrariando os seus
interesses no seu poder de arrecadar.
O Estado dará como garantia, para o cumprimento dos

financiamentos, ações preferenciais nominativas da CEMIG:
3.780.783 lotes de mil ações, equivalentes a
R$87.000.000,00. As garantias que o Estado está dando serão
corrigidas monetariamente. Dará também como garantia para os
financiamentos R$80.000.000,00, mediante contratação de
fianças bancárias.
Serão realizados, no empreendimento, investimentos fixos

estimados em R$400.000.000,00, dos quais R$260.000.000,00
serão realizados pelo Estado e pelo município. Desse jeito,
é muito fácil ser empresário no Governo tucano de Minas
Gerais.

Acredito que esse protocolo deve fazer coçar os Deputados
sérios e honestos da Bancada Governista. E uma afronta a
milhões e milhões de trabalhadores desse Estado e a milhares
de empresas que lutam com tantas dificuldades para se
instalar aqui, onde não existe nenhuma linha de crédito
especial para outros investimentos.

Talvez o Governo de Minas tenha optado por ficar só com a
Paraibuna de Metais e com a Mercedes Benz e esteja dizendo
para todas as outras empresas: vão para outros Estados;
fechem; quebrem, porque só interessa ao Estado essas duas
empresas.
Como dizia, na parte da manhã, esses acordos, esse

protocolo, a transação com a Paraibuna de Metais seria como
se os empresários do setor privado entrassem com a
guilhotina, e o Estado e o povo, com a pescoço- Uma boa
aliança em tempos tucanos nas Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonídio

Bouças.
O Deputado Leonidio Bouças' - Sr. Presidente e Srs.

Deputados, inicialmente, gostaria de solicitar que V. Exa.
determinasse a anexação do Projeto de Lei ng 824/96, de
autoria do Deputado Almir Cardoso, ao Projeto de Lei n
744/96, de minha autoria. Explico o porquê, Sr. Presidente.
Demos entrada a um projeto de lei que recebeu o número
744/96 e que dispõe sobre o registro estatístico dos índices
de violência e criminalidade no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. Esse projeto foi analisado pela
Comissão de Constituição e Justiça e dela recebeu parecer
pela inconstitucionalidade quanto á iniciativa da matéria,
que é de iniciativa privativa do Poder Executivo. No
entanto, corno esse projeto recebeu parecer pela
inconstitucionalidade, veio para o Plenário, na data de 30
de abril, e, em virtude de requerimento do Deputado Marcos
Helênio solicitando apreciação do projeto pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, está nessa Comissão para
ser analisado. E nós recebemos, na Casa, o Projeto de Lei flQ
824/96, que dispõe sobre registro, estatística e publicidade
dos índices de assalto e roubo a Bancos no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências, do Deputado Almir Cardoso.
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Por entendermos que são projetos que tratam de assuntos
correlatos, gostaríamos de solicitar a V. Exa que se
procedesse à anexação do Projeto de Lei nQ 824/96 ao Projeto
de Lei flQ 744196.
Gostaríamos, também, de fazer a leitura, desta tribuna, de

um artigo do Deputado Roberto Campos, que tem o seguinte
titulo: "A Viúva Margot e o Monstro". (-Lê:)
O Estado é o mais frio dos monstros. Aos 62 anos, a viúva

Margot sabe disso. Ela pertence à grande confraria das
vitimas do Estado caloteiro, só inferior em número e
abrangência a' Confraria dos Extorquidos", espetados por
fiscais corruptos (Um grande argumento, aliás, em favor do
Imposto único sobre Transações Financeiras, cobrado
eletronicamente pelos Bancos, em substituição aos
tradicionais impostos declaratórios de renda e consumo, é
precisamente a extinção dessa espécie parasitária..."). O
artigo, sem dúvida nenhuma, não vai tratar apenas desse
assunto, está apenas dando entrada de que o Estado pode
fazer um bem limitado, mas pode fazer um mal infinito. Por
isso, continuo: A estória da viúva Margot começa em 1957. E
uma estória interessante, que realmente merece nossa
atenção, para vermos o quanto o Estado pode fazer mal
Estamos vendo, desta tribuna, Deputados se agruparem contra
um determinado projeto apresentado pelo Governo do Estado,
que trata empresas de maneira diferente. Mas eu gostaria que
vocês tivessem uma noção do que o Estado pode fazer por este
exemplo aqui. "A estória da viúva Margot começa em 1957. Seu
marido, proprietário da firma Robaina e Companhia Ltda-. de
Santa Catarina, conseguiu furar o cartel dos importadores de
trigo que, por critérios arbitrários, eram sempre os
aquinhoados com as licenças de importação da Carteira de
Importação e Exportação do Banco do Brasil A Robaina
acabou, após porfia, obtendo uma licença e contratou compras
de trigo no Uruguai. Antes da concretização da importação,
foi modificado o regime de taxas múltiplas de câmbio e
abruptamente canceladas as guias de importação. Para
garantir seu direito de importar, a firma Robaina impetrou
mandado de segurança, que foi concedido pela justiça. O
Governo se viu, então, constrangido a emitir as licenças
respectivas. Só que a Robaina ganhou, mas não levou. O
astuto Ministro da Fazenda da época, o mineiro Alkmim - de
quem se dizia ser capaz de trocar de meia sem descalçar os
sapatos -, extrapolou sua criatividade burocrática ao
exigir, para a liberação das guias, uma taxa de expediente'
correspondente a 100%.
Interessante, não é mesmo! Nós, que já ouvimos tantas

histórias sobre José Maria Alkmim, temos, agora, mais essa.
Dele se dizia que era capaz de trocar de meia sem descalçar
os sapatos. (- Lê:)

"Premido pelos vendedores uruguaios, e pelos Compromissos
de entrega, a Robaina depositou, sob protesto, a taxa
ilegalmente requerida, efetivando a importação". Era uma
taxa de 100% de expediente exigida pelo Governo".
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Começa ai uma longa batalha judicial, que duraria décadas,
cujos capitulos principais são os seguintes:
1960 - A Robaina dá entrada na justiça a uma ação

ordinária de repetição do indébito, com o fito de recuperar
os valores exorbitantes da taxa de expediente.

1963 - Morre o marido de Margot. A empresa deixa de
operar, mas não é liquidada, mantendo como seu único ativo
os créditos contra o Tesouro.

1976 - O judiciário reconhece o direito da Robaina a uma
reparação, tendo o caso atravessado várias instâncias da
justiça, até o Supremo Tribunal Federal. Inicia-se a fase de
execução. Ocorreu subseqüentemente, uma longa disputa sobre
a aplicabilidade ou não da correção monetária sobre os
valores depositados a titulo de taxa de expediente, para o
cálculo do valor da reparação. O processo vai novamente ao
Supremo Tribunal, sendo fixada a correção monetária,
acrescida de juros de 12% ao ano, a partir de 1957.

1991 - Começam a ser expedidos os precatórios judiciais
contra o Tesouro. Tinham-se passado 15 anos desde o inicio
da fase de execução e 31 anos desde o inicio do processo
judicial. E o espaço de uma geração. A viúva Margot teve sua
vida estragada, passando de robusta balzaquiana a uma
velhinha aflita...
O precatório judicial é uma obrigação de pagamento do

Governo, mas "entre ei decho y el hecho hay un gran trecho'
como dizem os espanhóis. O Governo é severo como credor e
debochado como devedor. E ai vem esse projeto de lei, que
apresentei nesta Casa, Sr. Presidente, para, fazendo aqui um
pequeno intervalo, que se possa fazer o encontro de contas
entre as firmas que devem ao Governo com o que o Governo
deve a elas, pois não conseguem uma simples certidão
negativa para realizarem negócios com o Estado, mas têm
crédito com ele. Está de parabéns o autor dessa frase,
provavelmente o Deputado Roberto Campos, de que o Governo é
severo como credor e debochado como devedor. (- Lê:)

"Os particulares que lhe devem impostos são inscritos no
Cadin, uma espécie de lista negra que os impede de
transacionar com qualquer recurso ou agência governamental.
Mas o Governo, mau pagador, dá-se ao luxo de rejeitar total
ou parcialmente seus próprios títulos nos leilões de
privatização, como "moeda podre". Essa expressão,
rotineiramente usada pelo BNDES, demonstra até que ponto
estamos Impregnados pela cultura do calote'. Cultura do
calote de um Pais onde o próprio Governo não quer aceitar
seus títulos de divida pública. (- Lê:)
'E, no caso de sentenças judiciais, o Governo tem o

recurso dos precatórios. Basta-lhe inserir no orçamento, até
30 de junho, os créditos correspondentes, para pagamento ao
longo do exercício seguinte. Habitualmente, decorrem 18
meses entre a inscrição do débito e o efetivo pagamento, a
menos que o' credor tenha um forte pistolão. E fácil de ver
que o credor sofre um confisco proporcional ao grau de
inflação. A parcela não recebida do crédito (diferença entre
o valor real e o recebido em moeda desvalorizada) pode ser
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objeto de um novo precatório, sujeito ao mesmo ritual
dilatório. Calcula-se que, com uma inflação de 25% ao mês,
que experimentamos durante algum tempo, o valor de um
precatório emitido em julho, se pago em 31 de dezembro do
ano seguinte, só poderia ser recomposto através de 212
precatórios, e o processo duraria 318 anos. E que
normalmente o credor não consegue se habilitar em dois
exercícios subseqüentes, mas apenas de dois em dois anos, em
exercícios orçamentários alternados. Essa diluição de
pagamentos, se não corrigida. perpetuará a
irresponsabilidade da gastança pública.
A relativa estabilidade trazida pelo Plano Real dificultou

o tradicional calote inflacionário e desnudou impudicamente
a insolvência do Governo. Hoje, nada menos que sete
Governadores Estaduais (além do Governador do Distrito
Federal) são objeto de pedidos de intervenção, pelo
descumprimento de precatórios judiciais. São Paulo é o caso
mais agudo, com dívidas judiciais da ordem de R$4,5 bilhões.
Dentro em breve, os Governadores terão de sair pela porta
dos fundos, para escapar aos oficiais de justiça.

Em 1995, tendo chegado aos 82 anos, cansada de esperar, e
precisando de melhorar suas condições de habitação, Margot
vendeu por uma fração pequeníssima de seu valor, o maior dos
dois precatórios de que era titular. Quanto ao outro
precatório (o menso dos dois), não é certo Que venha a
recebê-lo no tempo que lhe foi concedido sobre a Terra. Terá
o consolo de recebê-lo em reais, que por enquanto não é
moeda podre. Ninguém lhe trará de volta, certamente, o gozo
da juventude perdida-

0 bem que o Estado pode fazer é limitado; o mal, infinito.
O que ele nos pode dar é sempre menos do que nos pode tirar.
Mesmo instituições aparentemente benignas como a Previdência
Social, acabam tornando-se cruéis. Sendo as contribuições
entregues compulsoriamente ao Estado, perde o cidadão o
direito democrático de escolher a quem confiar a
administração de sua poupança. Passa a ser súdito em vez de
cidadão. E o administrador perdulário, que abiscoita as
contribuições, criou um sistema em que metade dos gastos vão
para a classe média e a burocracia (que representam 10% dos
segurados) pouco restando para a aposentadoria dos 90% mais
pobres. Nossa Previdência Social é exemplo de imprevidência
anti-social. Na minha visão liberal, o Estado benfeitor é um
disfarçado predador, lobo vestido de cordeiro, mais para
sicário que para samaritano.!!
Chegamos ao fim do artigo, que é realmente extenso, mas

mostra o quanto nós, representantes legítimos do povo, temos
que assegurar que o Estado possa, pelo menos, caminhar numa
tentativa para servir às nossas comunidades, ao nosso povo,
nunca perpetuando a máxima de que o Estado não pode dar ao
povo mais do que aquilo que tira do cidadão. Estas são
minhas palavras, sobre as quais gostaríamos que todos
refletissem. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel
Martini.
O Deputado Miguel Martini' - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, imprensa, galerias, ocupamos esta tribuna, nesta
tarde, para passar às mãos dos parlamentares, da imprensa e
de todos os interessados o 'Boletim Informativo flQ 6', que
contém o demonstrativo da execução orçamentária do Estado de
Minas Gerais.
Gostaríamos de chamar a atenção de todos para o fato de

que, nesse Boletim, aprimoramos nosso trabalho, no intuito
de facilitar •o acompanhamento do repasse de verbas para os
municípios, por parte dos senhores parlamentares.
Selecionamos todos os municípios cujos Deputados são
majoritários e, assim, o parlamentar terá condição de saber
quanto o município recebeu de repasse de ICMS até o mês de
abril. Trata-se de informação de grande utilidade.
Outra informação, contida no Boletim, refere-se aos

critérios da Lei flQ 12.040, relativos à redistribuição dos
percentuais que incidem sobre o valor do ICMS para cada
município. Aqui, temos municípios com maior participação no
repasse do ICMS, tais como Belo Horizonte, Betim, Contagem,
Uberlândia, Ipatinga, Itabira, Uberaba, Juiz de Fora,
Varginha, Poços de Caldas, Congonhas, Nova Lima, Timóteo,
Montes Claros e Governador Valadares. Posteriormente,
apresentamos um estudo das macrorregiões administrativas em
que esses municípios estão localizados e a quantia que cada
região recebeu. Temos a classificação dos municípios,
relativamente à arrecadação do IPVA, até o décimo-terceiro.
Isso facilitará sobremaneira o trabalho dos parlamentares,
quando lhes forem pedidas essas informações por parte das
Prefeituras locais.
Temos um quadro referente à receita originária da

arrecadação de impostos no Estado, no ano de 1996, até o mês
de abril, o que nos dá condição de sabermos o que o Estado
arrecadou, mês a mês. Temos a listagem da arrecadação
estadual do IPi, do IPVA e do IPCD. Enfim, a cota-parte dos
municípios também aqui se encontra relacionada. Temos,
também, um quadro demonstrativo da evolução do ICMS no
Estado de Minas Gerais e da aplicação de recursos em
programas de saúde, investimento em trabalho e sistemas
viários, até o mês de abril.
Tudo isso para cumprir o preceito constitucional. São

informações a respeito de quanto o Estado tinha que gastar,
quanto gastou e quanto está gastando com pessoal
O PT, que freqüentemente usa esta tribuna para dizer que

não tem informações sobre os dados da execução orçamentária
do Estado de Minas Gerais - várias vezes ouvi o Deputado
Gilmar Machado dizendo que não tem os números - poderá
recorrer à Comissão de Fiscalização Financeira, que está
trabalhando com esses dados, disponíveis para os
parlamentares que tiverem interesse em analisá-los.

Precisamos tomar conhecimento das informações. A imprensa
recebe, também, esse quadro demonstrativo. Desse modo, a
Assembléia Legislativa está cumprindo sua função



constitucional, que é legislar e fiscalizar os órgãos do
Estado de Minas Gerais.

Esse demonstrativo foi redigido numa linguagem
compreensível para qualquer leigo. Não é preciso ser
economista, administrador ou técnico para entendê-lo. Os
números são trabalhados numa linguagem clara a toda a
sociedade de Minas Gerais.
O PT vai receber o demonstrativo, bem como todos os

Lideres de cada partido e todos os Presidentes de comissão
permanente desta Assembléia. Esperamos ter cumprido nossa
parte e desejamos aprimorá-la cada vez mais. -

Estamos trabalhando para anexar, também, o acompanhamento
das obras realizadas pelo DER-MG. Queremos saber quanto
recurso tem ido para as obras, quanto tem sido gasto e quais
etapas de cada obra já foram cumpridas.

A Comissão está aberta para colher propostas e sugestões a
fim de aprimorar o processo de transparência dos gastos
públicos.
Era isso, Sr. Presidente, que gostaríamos de dizer desta

tribuna. Voltamos a informar que os que não receberem essas
informações e estiverem interessados em recebê-las poderão
dirigir-se à Comissão ou ao nosso gabinete. Teremos o máximo
prazer em fornecê-las. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2
Parte da reunião, com a lô 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 de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado
Sebastião Navarro Vieira - falecimento do engenheiro José
Mílton Sampaio, ex-Superintendente da NUCLEBRAS e ex-
Presidente da Urânio do Brasil, em Itobi, SP(Ciente. Oficie-
se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau,
solicitando a retirada de tramitação do Requerimento n
1.365/96, de sua autoria. A Comissão de Agropecuária.
Requerimento do Deputado Wanderley Avila e outros,
solicitando a convocação de reunião especial no dia 20 de
agosto do corrente, em comemoração ao Dia do Maçom. Á
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno e,
oportunamente, fixará a data.
Requerimento da Comissão Especial para Proceder a Estudos
para implantação através dos órgãos e Programas de Atuação
do Governo do Estado, da Plataforma de Ação, Documento
Reivindicatório, Resultado da IV Conferência Internacional
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da Mulher, solicitando a prorrogação dos seus trabalhos por
mais 30 dias. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à lê Fase,
a Presidência passa à 2ê Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar de plano, não há "quorum » para a continuação
de nossos trabalhos, e a matéria em pauta é extremamente
importante e relevante, motivo pelo qual solicito o
encerramento desta reunião, para que, na próxima, possamos
discutir e votar as matérias.

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 para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
27, às 9 horas, e para a especial, também de amanhã, às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária deliberativa, na 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 19? REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia dezoito 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, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Ermano Batista,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Romeu Queiroz e Marcos Helênio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos do dia e é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. O Presidente informa que, nos termos do art. 3Q,
III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do art. 2Q da
Resolução nQ 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação
dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após,
passa a palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que
emite pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Ação Comunitária Beneficente Maranata, Aliança
Sondespachense de Assistência e Promoção, Apoio Social
Cristão, Associação dos Amigos das Comunidades de Pedreira e
Fomento, Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna,
Associação dos Amigos de Ibitiúra de Minas, Associação de
Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional Benjamin Pereira
Baeta, Associação de Apoio ao Deficiente, Associação de
Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e Norte de
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Minas, Associação Beneficente de Assistência Social,
Associação Comunitária do Bairro Santa Helena - Barreiro,
Associação Comunitária de Desenvolvimento do Município de
Novorizonte, Associação Comunitária Júlia Lobato Vicente
Tombos, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Porto
e Adjacências, Associação Comunitária dos Moradores Bairro
Tibira, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Vila
Clóris, Associação Comunitária Nossa Senhora Abadia,
Associação Comunitária dos Produtores Rurais da Comunidade
de Brejãozinho, Associação Comunitária Santa Rita,
Associação Comunitária São Gonçalo do Bação, Associação
Comunitária Vovô Nandinho Braúnas, Associação Cultural e
Ecológica Lagoa do Nado, Associação dos Deficientes de Carmo
do Paranaiba, Associação de Desenvolvimento Comunitário
Nossa Senhora do Patrocínio, Associação Espírita Cáritas,
Associação dos Moradores do Bairro Alto Vila Nova,
Associação dos Moradores do Bairro Bom Retiro, Associação
dos Moradores do Bairro Dias, Associação dos Moradores do
Bairro Morada do Sol, Associação dos Moradores do Bairro
Santo Antônio, Associação dos Moradores do Bairro Trevo,
Associação dos Moradores e Proprietários de Imóveis do
Bairro Floresta, Associação dos Moradores da Vila Aparecida,
Associação de Pequenos Produtores e Amigos de Poções,
Associação de Produtores Rurais de Fruta de Leite, Bela
Vista Esporte Clube, Caixa Escolar Bom Jesus Aguada Nova,
Caixa Escolar Carlos Luz, Caixa Escolar Cristiano Machado,
Caixa Escolar Dr. Antônio Torres, Caixa Escolar Jorge
Alberto Mendes de Oliveira, Caixa Escolar Marechal Humberto
Alencar Castello Branco, Caixa Escolar Professor Theodol indo
José Soares, Centro Comunitário Cultural do Conjunto
Palmital, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva,
Centro Espirita José Horta - Mantenedor da Creche Espirita
Melo Jesus, Clube Recreativo Buritis, Conselho Central da
SSVP, Conselho Comunitário do Rio das Antas-Malhada Nova,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Santa
Cruz Aparecida. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Macaúbas de Baixo, Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Santa Izabel , Conselho de Desenvolvimento Rural de
Setubinha, Creche Comunitária Margarida Azevedo, Creche
Escola urna Nova Esperança, Creche Menino Jesus, Dragões da
Independência, Esporte Clube São Carlos, Grêmio Recreativo
Rodrigo Silva, Grupo de Ajuda a Pessoas Carentes, Grupo
Projeto Trem da História, Hospital Nossa Senhora
Auxiliadora, Instituto de Assistência Social Santa Rita de
Cássia, Lar Comunitário Operárias de São José, Lavras Tênis
Clube, Núcleo de Apoio Criança Feliz, Obras Sociais da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Pequi Esporte Clube,
Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas, Prefeitura
Municipal de Águas Vermelhas, Prefeitura Municipal de Campos
Gerais, Prefeitura Municipal de Capitólio, Prefeitura
Municipal de Espera Feliz, Prefeitura Municipal de
Itabirinha de Mantena, Prefeitura Municipal de Lagoa
Formosa, Prefeitura Municipal de Natércia, Prefeitura
Municipal de Presidente Olegário, Prefeitura Municipal de
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São Brás do Suaçui, Prefeitura Municipal de São Brás do
Suaçui, Prefeitura Municipal de Turmalina, Promoção Humana,
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Serraria
Futebol e Competição, Sociedade Assistencial Alfredo Laporte
- Dona Maria Cruz de Andrade, Sociedade Pró-Melhoramento da
Vila de Fátima, União Comunitária de Entre Folhas, União
Jovem a Caminho Cristo. Submetidos a discussão e votação,
são os pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são
apreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os
Deputados Wanderley Ávila, lQ-Vice-Presidente, e Ermano
Batista, 4Q-Secretário, que emitem pareceres pela aprovação
dos processos, os quais, submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa da Assembléia e da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de junho de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderley Ávila -
Rêrriolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista -
Miguel Martini - Glycon Térra Pinto - Romeu Queiroz -
Geraldo Rezende.
ATA DA 4g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
AVERIGUAR E PROPOR SOLUÇÕES URGENTES PARA O EQUACIONAMENTO
DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM OS MUNICÍPIOS DO MÉDIO
JEQUITINHONI4A, EM VIRTUDE DA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO
As dez horas e trinta minutos do dia cinco de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Ivo José e Geraldo
Rezende, membros da citada Comissão. Acham-se também
presentes a Deputada Maria José Haueisen e o Deputado
Péricles Ferreira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Clêuber Carneiro, 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 membros da Comissão presentes. Em seguida, o
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Sebastião Virgílio Figueiredo, Diretor-Geral do Departamento
de Recursos Hídricos, que discorrerá sobre assuntos
pertinentes à Comissão, e convida-o a tomar assento à mesa.
Após a explanação do convidado, abrem-se os debates, com a
participação dos Deputados, cada um por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação
do convidado e dos Deputados, convida os membros da Comissão
para a próxima reunião, a ser convocada por edital,
determina a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende - ivo José -
Péricles Ferreira - Carlos Murta,
ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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Às nove horas e trinta e oito minutos do dia dezenove de
junho de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Sebastião Costa,
Dilzon Meio, José Maria Barros e Ivair Nogueira, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente; Deputado José Henrique, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Maria Barros que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
dá conhecimento da seguinte correspondência recebida pela
Comissão: Oficio nQ 28/96, encaminhado pela Sra. Maria de
Lourdes Pimenta Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de
Capelinha, que comunica a homologação do projeto que fixa em
9 o número de Vereadores para o recém-criado Município de
Angelândia; oficio do Sr. Carlos Augusto Ribeiro da Motta,
que encaminha sugestões relacionadas com a atual situação
dos municípios recém-criados; e oficio do Sr. Jamil Reston,
Superintendente Adjunto do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - JBAM -, que solicita a relação dos
nomes dos novos municípios e dos municípios remanescentes.
Esgotada a matéria destinada à la Parte da reunião, a
Presidência recebe requerimento do Deputado Dilzon Melo, que
solicita a inversão da ordem do dia desta reunião de forma
que as matérias de deliberação conclusiva sejam apreciadas
em primeiro lugar. Colocado em votação, o requerimento é
aprovado. Passa-se, então, à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão, oportunidade
em que o Presidente, verificando a existência de matéria de
sua autoria a ser apreciada, transfere a Presidência ao
Deputado Dimas Rodrigues. Esse parlamentar passa a palavra
ao Deputado José Maria Barros, relator do Projeto de Lei n
800/96, que procede à leitura de seu parecer, concluindo
pela aprovação do projeto em iQ turno. Submetido a discussão
e votação, a proposição é aprovada. Retorna à Presidência o
Deputado José Henrique, que concede a palavra ao Deputado
Ivair Nogueira para que este faça a leitura de seu parecer
sobre o Requerimento nQ 1.241/96, de autoria do Deputado
Marco Régis, o qual conclui por sua rejeição. Colocado em
votação, fazem uso da palavra, para encaminhar, os Deputados
Dilzon Melo e Sebastião Costa, que tecem considerações
acerca do assunto. Realizada a votação, o requerimento é
rejeitado por unanimidade. Com a palavra, o Deputado José
Maria Barros faz a leitura de seu parecer sobre o
Requerimento nQ 1.419/96, de autoria do Deputado Sebastião
Costa, o qual conclui por sua aprovação com a Emenda nQ 1,
que apresenta. Colocados em votação, cada um por sua vez, o
requerimento e a emenda são aprovados. Verificando novamente
a existência de matéria de sua autoria a ser apreciada, o
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Dimas
Rodrigues. Esse parlamentar concede a palavra ao Deputado
Dilzon Meio, relator do Requerimento no 1.417/96, de autoria
do Deputado José Henrique, o qual procede à leitura de seu
parecer concluindo pela aprovação do requerimento. Colocado
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em votação, o requerimento é aprovado. Retorna à Presidência
o Deputado José Henrique e concede a palavra ao Deputado
Dilzon Melo, relator do Requerimento nQ 1.426/96, de autoria
da Deputada Elbe Brandão, o qual apresenta requerimento
solicitando diligências à autora do requerimento. O
Presidente defere o requerimento e, ato continuo, passa à lã
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão, oportunidade em que lê
requerimento da Comissão solicitando o encaminhamento de
oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que se adotem as providências necessárias à
realização de consulta plebiscitária à população de
Itabirinha da Mantena a respeito da alteração do nome desse
município para Itabirinha. Colocado em votação, o
requerimento é aprovado e subscrito pelos membros presentes.
o Presidente lê requerimento do Deputado Ivair Nogueira
mediante o qual solicita seja convidado o Sr. Ruy Vianna
Lage, Presidente da COPASA, a comparecer a esta Comissão, a
fim de prestar esclarecimentos sobre a atuação do órgão na
Região Metropolitana de Belo Horizonte no que se refere aos
problemas relativos ao abastecimento de água tratada e aos
serviços de rede e de tratamento de esgoto sanitário e sobre
as providências adotadas para resolvê-los. Colocado em
votação, o requerimento é aprovado. 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, 26 de junho de 1996.
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Sebastião
Costa - José Braga. -
ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna,
Bonifácio Mourão, Jairo Ataide, Elbe Brandão e Durval
Ângelo, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Anderson Adauto, Dilzon Melo, José
Henrique, João Leite, Gilmar Machado, Péricles Ferreira e
José Bonifácio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Bonifácio Mourão que proceda á 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 ouvir o Sr. Cláudio Mourão,
Secretário de Recursos Humanos e Administração, sobre o
Programa de Desligamento Voluntário e apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente convida o Sr. Cláudio
Mourão a compor a mesa e passa-lhe a palavra, para sua
exposição inicial. A seguir, abre-se amplo debate, do qual
participam todos os Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrado o debate, o Presidente
agradece ao Sr. Cláudio Mourão o comparecimento e os
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importantes esclarecimentos por ele prestados a esta
Comissão e suspende a reunião por 5 minutos As ilhiSmin,
são reabertos os trabalhos; encontram-se presentes os
Deputados Ajalniar Silva, Arnaldo Penna, Durval Angelo, Elbe
Brandão e Anderson Adauto (substituindo este ao Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB).
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de matéria de deliberação do Plenário.
O Presidente passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, que
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 760/96 na forma do Substitutivo
nQ 1, que apresenta. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Esgotada a matéria destinada à fl Fase,
passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
apreciação de matérias de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetida a discussão e votação, é aprovada a
redação final do Projeto de Lei np 689/96. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão -
Durval Angelo - Bonifácio Mourão - Paulo Piau.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Wilson Trôpia e Antônio
Roberto, membros da supracitada Comissão. Está presente
também o Deputado Geraldo Rezende Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Ivo José, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Wilson Trópia que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A reunião destina-se a
apreciar a matéria constante na pauta e debater, em
audiência pública, o impacto sobre a população ribeirinha e
o meio ambiente causado pela construção das barragens de
Irapé, Porto Estrela, Cachoeira do Emboque, Cachoeira
Grande, Pilar, Funil, Sã Carvalho, Amorim II, Igarapava,
Queimado, Traíra, Candonga, Baú e outras. A Presidência faz
a leitura de oficio enviado pelo Sr. Antônio Leal Ribeiro,
membro da Comissão de Meio Ambiente do Município de Formiga,
que parabeniza a Comissão pelo trabalho desenvolvido em prol
da preservação ambienta]. Passa-se á la Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Encontra-se sobre a mesa requerimento de autoria do Deputado
Almir Cardoso que solicita visita da Comissão ao Distrito de
Tejuco, no Município de Brumadinho, para verificar 'in loco"
os problemas ambientais causados pela exploração de ferro
pela empresa Mineral do Brasil. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Passa-se â 3 Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições de deliberação
conclusiva da Comissão. D Presidente coloca em votação o
Requerimento nQ 1.483/96, de autoria do Deputado Wilson
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Trópia, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, a
Presidência convida a tomarem assento à mesa os Srs. José
Cláudio Junqueira, Diretor de Controle Ambiental da FEAM;
Ludovico Borges Medeiros, representando o Movimento dos
Atingidos pelas Barragens; Ricardo Ferreira Ribeiro, da
Comissão Pastoral da Terra; James Gomes Pitt Simpsom, Chefe
do Departamento do Meio Ambiente da CEMIG; Franklin Daniel
Rothmam, professor adjunto da Universidade Federal de
Viçosa, e José Roberto Fontes de Castro, Presidente da
Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga-ASPARPE. O
Deputado Ivo José faz suas considerações iniciais sobre o
tema a ser debatido, por ser de sua autoria o requerimento
que deu origem a esta audiência pública, e, logo após,
suspende os trabalhos por cinco minutos para que a Comissão
possa visitar exposição de painéis no Salão de Chá desta
Casa, que tem como tema a Campanha pela Sobrevivência com
Dignidade dos Atingidos pelas Barragens. Reabertos os
trabalhos, a Presidência passa a palavra aos membros da Mesa
para que possam fazer suas colocações iniciais sobre os
problemas econômicos e sociais que as obras de construção de
barragens estão trazendo para as regiões atingidas. A
seguir, o Presidente recebe documento das familias de áreas
atingidas por barragens contendo várias reivindicações,
inclusive a regulamentação do art. 194 da Constituição do
Estado, que responsabiliza o Estado pela promoção de um
plano de assistência social ás populações de áreas inundadas
por reservatórios. A Presidência registra a presença dos
seguintes participantes: Srs. José Ricardo Machado de
Carvalho, Consultor da CEMIG; Conceição Aparecida Luciana,
Assessora do Centro de Assessoria aos Movimentos Populares
do Vale do Jequitinhonha, CAMPO-Vale; Terezinha Antônia
Ataide Versiani, Felicíssimo Pereira Marques Neto e Sandra
Camargos, técnicos da CEMIG; Flávio Pereira Mayrink,
Superintendente de Meio Ambiente da CEMIG; Marilda Quintino
Magalhães e Luiz Lobo, do Conselho Indigenista Missionário;
Jadson Viana, Arnaldo Pedro dos Passos Filho, Hélio de Assis
Zoqhi e João Bosco Ferreira, da ASPARPE; funcionários da
FIATALCAN; Morel Queiroz, Gerente de Divisão de Barragens e
Projetos Agricolas e Florestais da FEAM; Gumercino Souza
Lima, do Departamento de Engenharia Florestal de Viçosa e
Presidente do CODEMA daquela localidade, e estudantes da
Universidade Federal de Viçosa. Abre-se um amplo debate
entre os convidados, parlamentares e demais participantes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrados os
debates, o Presidente destaca a importância do
prosseguimento dessa discussão sobre o impacto sócio-
econômico das obras de barragem. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece as presenças dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes e
comunica que amanhã, dia 20/6/96, a Comissão fará uma visita
à mina de ouro da Companhia Vale do Rio Doce, em Caeté, para
verificar "in loco' os impactos ambientais causados por essa
exploração, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
n'o José, Presidente - António Roberto - Péricles Ferreira

- Marcelo Gonçalves.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de junho de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Luiz
Antônio Zanto e Jorge Hannas, membros da Comissão
supracitada. Acha-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 seguir, o Presidente lê o convite da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, do Secretário
Municipal de Saúde e do Provedor da Santa Casa de
Misericórdia para a solenidade de anúncio do programa de
incentivo aos leitos de risco e visita ás obras da
Maternidade Hilda Brandão, a realizar-se hoje, dia 20, às 11
horas, na rua Alvares Maciel, 606. Prosseguindo, o
Presidente passa á discussão e à votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Luiz Antônio Zanto,
relator do Projeto de Lei nQ 731/96 no lQ turno, para que
proceda à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, 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 Pcojetos de Lei ns 572/95 (relator:
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); e 764/96 (relator:
Deputado Jorge Hannas). No IQ turno, são aprovados os
Projetos de Lei ns 780, 789 e 811/96 (relator; Deputado
Marco Régis); 794 e 799/96 (relator; Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira); e 796 e 823/96, este com a Emenda nQ 1
(relator: Deputado Jorge Hannas). Logo após, a Presidência
submete a votação o Requerimento nQ 1.434/96, nos termos da
Deliberação nQ 487 da Mesa da Assembléia, o qual é aprovado.
A Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 366 e 610/95, 656,
669, 677, 680, 681, 688, 690, 694, 704, 712 e 722/96, os
quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a
realizar-se no dia 26, às 9h30min, com a finalidade de se
apreciar o Projeto de Lei nQ 576/95, do Deputado Hely
Tarquinio, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
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Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Jorge
Hannas - Março Régis - Jorge Eduardo de Oliveira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.981,
EX-PROJETO DE LEI Hp 701/98, DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE
TRANSFORMA A SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
E A SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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 Arnaldo Penna, Carlos Pimenta e
Marcelo Gonçalves, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Arnaldo
Penna, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
designar o relator e programar os trabalhos. Em seguida,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e designa o Deputado Marcelo Gonçalves para
atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas e apurados os
votos, é eleito Presidente o Deputado Marcelo Gonçalves, com
três votos, e Vice-Presidente o Deputado Carlos Pimenta, com
três votos. Após, o Presidente 'ac1 hoc" empossa o Presidente
eleito, a quem passa a direção dos trabalhos. Dando
prosseguimento. o Presidente eleito empossa o Vice~
Presidente eleito. O Presidente agradece a confiança nele
depositada e designa o Deputado Carlos Pimenta para relatar
a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, a ser marcada por meio de
edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Arnaldo Penna - Carlos

Pimenta. -
ATA DA 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos
e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Marcos Helênio e Alencar da Silveira Júnior, membros da
Comissão supracitada. 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. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Informa, ainda, que, de acordo com o
lg do art 135 do Regimento Interno, os relatores foram
anteriormente designados. Passa-se, então, à Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei np 816/96, em 2g
turno, emite parecer em que conclui pela aprovação da
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matéria na forma do vencido em lQ turno. Colocado em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Ainda com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei flQ
817/96, concluindo pela aprovação das Emendas ns 2 e 3 e
pela rejeição da Emenda np 1. Após discutido e votado, é o
parecer aprovado. Em seguida, o Presidente redistribui ao
Deputado Romeu Queiroz os Projetos de Lei flQS 818 e 814/96.
Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
818/96 na forma do vencido em 1Q turno. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer. Quanto ao Projeto de Lei np
814/96, em ic, turno, o relator solicita a distribuição de
avulsos de seu parecer. O Deputado Alencar da Silveira
Júnior, relator do Projeto de Lei nQ 815/96, em IQ turno,
também solicita a distribuição de avulsos de seu parecer. A
Presidência determina a distribuição de avulsos dos dois
pareceres e, nada mais havendo a ser tratado, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a realizar-se hoje, dia 26, às
17 horas, com a finalidade de se apreciarem os pareceres
sobre os Projetos de Lei flQS 814 e 815/96, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz - Geraldo
Rezende - Alencar da Silveira Júnior - Gilmar Machado -
Paulo Piau - Marcos Helênio. -
ATA DA 44a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas do dia vinte e cinco de junho de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende,
Marcos Helênio, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado
Cléuber Carneiro, por indicação da Bancada do PFL), membros
da Comissão supracitada. Registra-se, ainda, a presença do
Deputado Gilmar Machado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres sobre as emendas apresentadas em Plenário aos
Projetos de Lei nQs 814 e 815/96, emitidos pelos relatores,
Deputados Romeu Queiroz e Alencar da Silveira Júnior,
respectivamente. Informa, ainda, que foram distribuídos
avulsos dos mencionados pareceres. Continuando, solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Encerrada a 1 Parte da reunião, passa-se
à 2a Fase da Ordem do Dia. Na fase de discussão do parecer
sobre as emendas ao Projeto de Lei nQ 814/96, o Deputado
Gilmar Machado, que substituiu o Deputado Marcos Helênio,
solicita que sejam destacadas as partes dos pareceres
relativas às Emendas ngs 14 a 17 e 19 a 21, e seu pedido é
deferido pelo Presidente. Encerrada a discussão, o
Presidente coloca em votação o parecer relativo à Emenda n
18. 0 parecer é aprovado por unanimidade. As partes do
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parecer destacadas são votadas, cada uma por sua vez, e
aprovadas, ficando aprovado o parecer pela rejeição das
Emendas ns 14 a 17, 19 e 20 e pela aprovação das Emendas
flQS 18 e 21 na forma de subemendas que receberam o np 1.
Logo após, é submetido a discussão o parecer sobre a Emenda
nQ 2, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei flQ 815/96,
o qual conclui por sua rejeição. Colocado em votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Geraldo
Rezende - Romeu Queiroz - Marcos Helênio - Glycon Terra
Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Np
12.981/96

Comissão Especial
Relatório

o Governador do Estado, utilizando da prerrogativa que lhe
é conferida pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição mineira, opôs veto parcial à proposição de lei
que transforma a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social e a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente
em Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente.
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 art. 12 foi inserido na proposição em tela em decorrência

da aprovação de emenda parlamentar, objetivando a manutenção
das atividades desenvolvidas pela Superintendência de
Atendimento e Reeducação do Menor Infrator - SAREMI -, no
âmbito da Secretaria da Justiça.
Não nos cabe aqui fazer uma análise da matéria à luz dos
argumentos relativos à iniciativa privativa do Poder
Executivo para proceder a transformações em sua estrutura
administrativa.
A prerrogativa da formulação de emendas parlamentares,
ainda que em projetos cuja iniciativa privativa seja da
competência do Governador do Estado, é inerente ao próprio
Poder Legislativo e já se encontra consagrada pelas
reiteradas decisões da mais alta corte de justiça do Pais
Deve a matéria, contudo, ser mais bem analisada quanto a
sua juridicidade e no que concerne à conveniência e à
oportunidade de transferência das atividades relativas ao
atendimento e à reeducação do menor infrator.
A Secretaria da Justiça, há anos, se responsabiliza pela

administração do sistema penitenciário do Estado, possuindo,
ainda que precariamente, uma estrutura burocrática composta



por profissionais qualificados para atuarem nas áreas
administrativa, jurídica e de segurança, bem como no
atendimento psicossocial da população carcerária.
Observa-se que essa estrutura, ainda inexistente na
secretaria recém-criada, pode ser utilizada em favor dos
menores infratores, que, pela própria situação em que se
encontram, necessitam dos cuidados dispensados por um quadro
especializado de profissionais, os quais, atualmente, também
compõem a SAREMI.
Uma transferência como a pretendida na proposição sob
comento demandaria estudos bastante aprofundados visando a
uma reestruturação administrativa, à - relocação e ao
treinamento dos recursos humanos necessários a esse tipo de
trabalho.
Entendemos, portanto, que é pertinente a argumentação do

Governador do Estado, constante nas razões do veto, uma vez
que tais estudos devem ser desenvolvidos pela Comissão
Coordenadora de Reforma do Estado, prevista no Decreto flQ
32.938, de 8/10/91.
E também oportuna a lembrança de que a medida proposta já
se encontra prevista no art. 22 da Lei nQ 11.819. de
31/3/95, o que a torna inviável sob o aspecto da
juridicidade.
Diante de tais fundamentos, concordamos com a supressão do

art. 12 da lei cogitada.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao
art. 12 da Proposição de Lei nQ 12.981-
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Carlos Pimenta, relator -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 177/95
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe visa a dar a denominação de Escola Estadual João
Monteiro de Morais à Escola Estadual do Bairro Nossa Senhora
de Fátima, localizada no Município de Várzea da Palma.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
nQ 1.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

João Monteiro de Morais prestou inestimáveis serviços ao
Município de Várzea da Palma. Tendo sido Prefeito por duas
vezes, teve oportunidade de demonstrar seu caráter e sua
dedicação à causa da população carente.
Com visão de futuro, investiu na habitação, criou postos de
saúde, incentivou a industrialização e criou escolas em todo
o município, com a certeza de que, investindo na educação e
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na cultura, criaria as bases de um futuro melhor para a
comunidade.
Assim, consideramo-lo merecedor da homenagem e referendamos

a atribuição de seu nome à referida Escola.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei flQ 177/95 e pela rejeição da Emenda nQ 1. da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 289/95

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
tela propõe seja dada a denominação de Erodias Alves Camargo
à Escola Estadual de São João do Bonito, no Município de
Mato Verde.
A proposição foi submetida ao exame preliminar da Comissão
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação. Vem agora a matéria a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O aludido projeto tem o objetivo de homenagear uma grande

educadora. À Profa. Erodias Alves Camargo formou-se em
Pedagogia, com especialização em supervisão e orientação, e
dedicou sua vida ao magistério, tornando-se um exemplo para
a comunidade de Mato Verde.
Em reconhecimento ao seu trabalho, é justa a homenagem que
lhe está sendo prestada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 289/95 no lQ turno, na forma original
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 736/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo de Minas, com sede
no Município de Carmo de Minas.
Publicado em 13/4/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme atesta a documentação apresentada, a Associação é
pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos, e os membros de sua diretoria não são
remunerados. Dessa forma, cumpre o disposto na Lei no 5.830,
de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública de entidades.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
736/96 conforme redigido.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo - Durval Angelo.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 741/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em apreço, de autoria do Deputado Dijrval
Ángelo, cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição.
Cumpre-nos, agora, examinar a matéria quanto ao mérito,
atendendo ao disposto no art. 103, 1, "a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
Muitas vezes, a policia ignora seu objetivo de garantir a

segurança pública a que se refere o art. 144 da Constituição
da República. Apenas para termos uma idéia desse desvio de
conduta e de sua gravidade, o jornal "Estado de Minas" de
14/7/95 veiculou reportagem segundo a qual a Promotoria de
Defesa dos Direitos Humanos - órgão do Ministério Público
Estadual - havia registrado naquele ano e até aquele mês, é
importante observar, nada menos que 120 casos de violência
policial, incluindo torturas, extorsões e espancamentos. Nos
últimos 3 anos, o número salta de 120 para 600 casos, não
sendo maior devido á falta de coragem das vitimas de
denunciar seus agressores.
Diante dessa situação, parece-nos acertada e oportuna a
criação da Ouvidoria da Policia, como órgão autônomo,
vinculado diretamente ao Governador do Estado. O que se
pretende, na verdade, é proporcionar ás pessoas maior
segurança para fazerem suas denúncias contra abusos
policiais, sem medo de sofrerem represália e sem risco de
serem identificadas.
Além disso, a Ouvidoria, por não compor a estrutura
orgânica das Policias Civil e Militar, é imune a pressões
corporativistas, que se refletem, ainda que em menor grau,
nas corregedorias de policias, órgãos encarregados da
apuração das faltas cometidas pelos agentes policiais.
Observa-se que, no Brasil, o Estado de São Paulo é pioneiro

o na implantação do "Ombudsman" da Policia. Aliás, foi o
primeiro ato praticado pelo Governador Mário Covas (Decreto
ng 39.900, de lg/1/95), acolhendo sugestão do jurista José
Afonso da Silva, que apregoa: "o combate eficaz à
criminalidade não pode ser antagônico à defesa da cidadania

a

 

 e da rigorosa apuração da violência policial". No mundo, a
figura do 'ombudsman", de criação sueca - 1809 - tornou-se
referência internacional, identidade de democracias
estáveis. Na Europa, além da Suécia, citem-se como exemplo
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de países que adotaram esse instituto em seu ordenamento
jurídico: Portugal, França, Grã-Bretanha, Espanha e
Alemanha; no continente americano: Canadá e EUA (diversos
Estados); na América Latina, na América Central e no Caribe:
Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México e Porto Rico; no continente africano: Gana,
Sudão, Zâmbia e Tanzânia, não obstante a denominação do
instituto não ser uniforme em todos os países.
E oportuno registrar que o Governo Federal, por meio do

Decreto nQ 1.904, de 13/5/96, instituiu o Programa Nacional
de Direitos Humanos. Nesse programa estão contidas
propostas, tais como incentivar a criação de ouvidorias de
policia, com representantes da sociedade civil e autonomia
de investigação e fiscalização; a regulação de uso de armas
por policiais; o fortalecimento das corregedorias de
polícias; a obrigatoriedade de cursos de direitos humanos
para policiais e o afastamento imediato dos policiais
acusados de violência contra cidadãos. Registre-se, também,
a tramitação, no Congresso Nacional, de proposta de emenda à
Constituição propondo a extinção da Justiça Militar, a qual
conta com o apoio do Executivo Federal.
Lembramos, ainda, que um dos princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil assenta-se na dignidade da
pessoa humana, conforme prescreve o arU l, III, da nossa
Lei Maior.
No entanto, com o intuito de aperfeiçoar o projeto em
questão, apresentamos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng

741/96 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO No 1

Cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criada a Ouvidoria da Policia do Estado de
Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na
fiscalização dos serviços e das atividades da polícia
estadual
Art. 2Q - Compete à Ouvidoria da Policia:

- ouvir de qualquer do povo, inclusive de funcionários e
policiais civis e militares, reclamações contra
irregularidades e abusos de autoridade, praticados por
superiores ou agentes policiais, civis e militares;
II - receber denúncias de atos considerados arbitrários,

desonestos ou indecorosos, praticados por servidores lotados
nos órgãos de segurança pública;
iii - verificar a pertinência das denúncias e das
reclamações e propor as medidas necessárias para o
saneamento das irregularidades, das ilegalidades e das
arbitrariedades constatadas;
IV - propor aos órgãos competentes a instauração de

sindicâncias, inquéritos e demais ações, para apuração de
responsabilidade administrativa e civil dos agentes
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públicos, e representar ao Ministério Público, no caso de
indicio ou suspeita de crime;
V - propor ao Secretário da Segurança Pública e ao
Comandante-Geral da Policia Militar as providências que
forem consideradas necessárias e úteis para o
aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pelas
Policias Civil e Militar;
VI - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados com a atividade policial, providenciando a
divulgação dos resultados desses eventos;
VII - manter, junto às escolas e ás academias de policia,
em caráter permanente, cursos sobre democracia, direitos
humanos e o papel da policia.
Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo do denunciante

ou do reclamante, quando solicitado, e deverá assegurar-lhe
proteção, quando for o caso.
Art. S - No desempenho de suas competências, a Ouvidoria

deverá:
- manter arquivo atualizado de toda a documentação

relativa a denúncias, reclamações e sugestões da população;
II - instalar núcleos da Ouvidoria em municípios;
III - manter intercâmbio e celebrar convénios com entidades

públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, que exercem
atividades congéneres às da Ouvidoria;
IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades,

prestando contas públicas-
Art. 4 - Obrigam-se as autoridades de órgãos da segurança

pública, sob pena de responsabilidade, a fornecer ao Ouvidor
da Polícia, quando solicitados, informações, documentos,
dados ou certidões pertinentes às respectivas atividades.
§ l Q - As solicitações feitas por escrito pelo Ouvidor da
Policia deverão ser atendidas no prazo de 10 (dez) dias a
contar do seu recebimento.
f 2Q - A impossibilidade de cumprir o prazo fixado no

parágrafo anterior deverá ser comunicada por escrito em até
72 (setenta e duas) horas antes do seu vencimento, caso em
que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por mais até 30 (trinta)
dias.
Art. s - A Ouvidoria da Policia é dirigida por um Ouvidor
indicado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa
Humana e nomeado pelo Governador do Estado, para mandato de
2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.
§ lo - O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes

aos de Secretário Adjunto de Estado.
- E vedado ao Ouvidor da Policia o exercício de cargo,

emprego ou função pública enquanto durar seu mandato.
§ 3Q - Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor

público, será automática a licença, facultada a este, quando
estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou
função de origem.
Art. s - O Ouvidor da Policia somente poderá ser
destituído pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa
Humana, no caso de falta grave incompatível com o exercício
de suas atribuições.
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Art. 'l - A Ouvidoria dispõe das seguintes assessorias:
- Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia;

II - Assessoria Militar, exercida por um oficial da Policia
Militar;
III - Assessoria Jurídica, exercida por um Procurador do

Estado;
IV - Assessoria de Assistência Social, exercida por um

Assistente Social
VI - Assessoria de Imprensa, exercida por um jornalista.
Parágrafo único - O Delegado de Policia, o oficial da

Policia Militar, o Procurador do Estado, o Assistente Social
e o jornalista são indicados pelo Ouvidor e designados,
respectivamente, pelo Secretário da Segurança Pública, pelo
Comandante-Geral da Policia Militar, pelo Procurador-Geral
do Estado, pelo Secretário do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente e pelo Secretário da
Casa Civil e Comunicação Social.
Art. 8Q - Fica reservado, no Diário do Executivo", o

espaço de uma coluna quinzenal destinada à publicação de
artigo assinado pelo Ouvidor da Policia.
Art. 9g - Os servidores da Ouvidoria serão cedidos pelo
Poder Executivo, mediante proposta do Ouvidor.
Art. 10 - A despesa decorrente desta lei corre por conta de

verba especial, consignada no orçamento do Estado.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe
Brandão - Durval Angelo - Bonifácio Mourão - Paulo Piau.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 752/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Raizes de Comunicação, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Publicada em 18/4/96, veio a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao disposto no art. 195,
c/c O art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, a Associação é pessoa
jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de dois anos,
e os membros de sua diretoria não são remunerados
Assim, a instituição atende plenamente ao disposto na Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a declaração de
utilidade pública de entidades

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
752/96 na forma original.
Sala das Comissões. 7 de maio de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Ourval Angelo - Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 763/95
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em exame, de autoria do Deputado Wilson
Trópia, tem por objetivo criar o Programa de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada
Real-
Encaminhada para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer, na forma regimental.

Fundamentação
A história colonial mineira fez-se por caminhos e trilhas

abertos pelos bandeirantes, que, na busca ora do gentio para
apresar, ora de gemas e metais preciosos, foram dilatando o
território e incorporando à Coroa Portuguesa o vasto e rico
sertão das Gerais.
Entre as serras do Mar e do Espinhaço, o interior foi,
palmo a palmo, conquistado, ocupado, explorado e,
finalmente, civilizado. Exploradores e aventureiros,
escravos e tropeiros, agentes da Coroa e autoridades
coloniais, religiosos, militares, fugitivos da justiça, uma
grande variedade de gente de toda procedência usou as
estradas que levavam do litoral às minas de ouro, buscando
riquezas mas também produzindo e deixando uma cultura rica e
uma intensa vida social, que marcaram o século XVIII.
Em decorrência do declínio da produção aurífera. o que fora
uma emaranhada rede de comunicações interligando vilas,
arraiais, povoados e fazendas ficou abandonado ou esquecido,
perdendo-se, com isso, marcos significativos da história de
Minas e do Brasil.
A criação de um programa de recuperação e aproveitamento do
potencial turístico da velha Estrada Real e das trilhas que

2

	

	a ela davam acesso é iniciativa de dupla importância para o
Estado: por um lado, oferece a possibilidade de se resgatar
um período importante da história regional por outro,
enseja a abertura de nova frente de desenvolvimento

, económico por meio da exploração da atividade turística.
O turismo como atividade econômica é o setor que mais

cresce no mundo, ocupando significativa parcela da população
e movimentando recursos consideráveis, que revertem em
melhoria da qualidade de vida para os habitantes das
localidades que a ele se dedicam.
O Estado de Minas Gerais, assim como o Brasil, não tem
sabido explorar com eficiência os recursos naturais,
artísticos, históricos e culturais de que é abundantemente
dotado.

.5 O projeto de lei em estudo, como se vê, associa a
valorização da história com o aproveitamento de um espaço de
potencial turístico inegável e, por isso, deve prosseguir em
sua tramitação.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

753/96 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite, relator - Geraldo

Rezende.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 774/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
o projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Luiz

Antônio Zanto, tem por objetivo disciplinar a administração
de medicamentos a aluno nas escolas públicas estaduais e dá
outras providências.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem,
agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer de l
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Segundo as determinações constitucionais e legais vigentes,
cabe á escola, enquanto entidade pública, a prestação à
comunidade dos serviços relacionados com a manutenção e o
desenvolvimento do ensino. Suas competências, seu pessoal
técnico e de apoio, seus recursos materiais e financeiros
estão circunscritos a essas atividades-
0 projeto de lei em exame, por sua vez, visa disciplinar a
administração de medicamentos na escola pública,
responsabilizar essa instituição pelo encaminhamento do
aluno, em caso de urgência ou emergência médica, a uma
unidade de saúde, bem como exigir que se mantenham fichas
médicas com as informações especificas, além de outras
providências. Conforme prevê o art. 4Q do projeto, a
inobservância dessas determinações implicará sanção
administrativa definida em decreto.
Em nosso entender, essas atividades estão fora da
competência das escolas públicas, que, atualmente, sequer
mantêm serviços médicos em suas dependências.
Para a delegação dessas atribuições á escola, seria
necessário dotá-la de recursos humanos e materiais
específicos, como médicos, atendentes, ambulâncias, os
quais, no entanto, não se encontram previstos no projeto.
Além disso, o projeto de lei supõe que toda escola tenha à
sua disposição serviço médico localizado em suas
proximidades e em condições de prestar imediato atendimento
aos seus alunos. No entanto, conhecidas as deficiências do
sistema de saúde no Estado, não é isso o que ocorre. Pelo
contrário, a precariedade da saúde pública é notória, não só
nas grandes cidades como nas regiões mais remotas e carentes
do Estado. Observa-se que há um número significativo de
escolas estaduais instaladas em distritos e áreas rurais de
dificílimo acesso, sem qualquer meio de transporte para seus
alunos, e distantes dezenas de quilômetros do recurso médico
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mais próximo. Essas dificuldades impedirão, certamente, o
devido cumprimento das disposições contidas no projeto.
Outro aspecto a ser observado refere-se ao condicionamento

da matricula escolar à ficha médica, conforme o disposto no
lg do art. 3g do projeto. Entendemos que essa medida

dificultará a sistemática adotada pelo Estado para garantir
a matricula, em tempo hábil, de todos os seus alunos. Se
adotada, essa determinação poderá prejudicar o bom andamento
do ano letivo e dificultar o acesso à escola do aluno cujo
pai ou responsável não tenha condições de preencher a
referida ficha.
Embora reconheçamos as elevadas intenções do projeto de lei
em apreço, em especial a preocupação demonstrada com a
melhoria das condições de saúde do alunado, não podemos
concordar com a imputação à escola de responsabilidades que
estejam fora do âmbito de sua competência e de suas
possibilidades.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n

774/96.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1995.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite, relator - Geraldo

Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 810/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei

em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana, com sede
no Município de Mariana.
Após publicada, foi a matéria encaminhada à comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda ng
1.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do art. 104. 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem seus trabalhos direcionados ao

tratamento, à educação e à reabilitação do excepcional. Tais
medidas visam a assegurar o seu ajustamento na comunidade.
E importante lembrar também que empreende ações com o
objetivo de esclarecer e auxiliar os pais na conduta
relativa aos filhos portadores de deficiência.
Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto de
lei.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em lg turno, do
Projeto de Lei nQ 810/96 com a Emenda flQ 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA 0 ip TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 815/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
815/96 autoriza a Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI-MG - a doar, em caráter especial de
incentivo à industrialização, imóvel de sua propriedade
localizado em Juiz de Fora.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/5/96, o projeto

foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para apreciação em
reunião conjunta, tendo em vista o regime de urgência.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno, passamos ao exame preliminar da matéria,
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

 Fundamentação
À proposição sob comento tem como objetivo principal
autorizar a CDI-MG a doar imóvel de sua propriedade,
constituído de um terreno com área de aproximadamente
2.689.436m2, localizado no Município de Juiz de Fora, à
empresa Mercedes-Benz do Brasil S.A.
A CDI-MG constitui uma sociedade de economia mista
controlada pelo Estado, ou seja, é uma entidade da
administração indireta estadual. Qualquer alienação de bem
de sua propriedade deve fazer-se com a observãncia
simultânea de normas do direito privado e de preceitos de
natureza constitucional e administrativa. Na espécie,
devemos atentar especialmente para o que dispõe o arU 18,
"caput", da Constituição mineira; o art. 17, c/c o art. 25,
da Lei Federal ng 8.666, de 21/6/93; o art. 16, c/c o art.
116, da Lei Estadual nQ 9.444, de 25/11/87; e o art. 67 do
Código Civil.
Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, via de
regra, a validade da doação de imóvel do Estado depende da
outorga de especifica autorização legislativa, da existência
de interesse público e da realização de avaliação e de
licitação. Ademais, o imóvel objeto da doação não pode estar
afetado ao uso comum do povo nem ao atendimento de
finalidade administrativa especial.
Para as finalidades do exame a cargo desta Comissão,

entendemos ser necessário exatamente averiguar o atendimento
desses requisitos, no presente caso.
De pronto, verificamos que o imóvel que se pretende doar se
encontra sem qualquer destinação pública e se caracteriza,
até o presente momento, como terreno baldio.
Outrossim, o interesse público que envolve a operação é
evidente. Como se sabe, a doação em referência integra um
conjunto de incentivos oferecidos pelo poder público
estadual à Mercedes-Benz do Brasil, para que a empresa
instale uma fábrica em Minas. Atualmente, a empresa lidera a
produção e a comercialização nacional de ônibus e caminhões.



A unidade de Juiz de Fora, que exigirá investimentos da
ordem de US$400.000.000,00, destinar-se-á à produção de
carros de passeio. No final de 1998, a fábrica deverá
iniciar sua produção. Terá capacidade para produzir 70 mil
veículos por ano, oferecerá cerca de 1.500 empregos diretos
e propiciará o surgimento de aproximadamente 5 mil novos
postos de trabalho na indústria fornecedora nacional. As
repercussões do empreendimento serão inúmeras. Apenas para
viabilizá-lo, divulga-se que a Prefeitura local realizará
obras de infra-estrutura urbana; que a empresa Facit,
instalada no Município, investirá cerca de US$6.000.000,00
na expansão de sua capacidade de produção de peças de
automóveis; que o SESI e o SENAI locais farão expandir sua
capacidade de treinamento de pessoal; que a TELEMIG ampliará
e modernizará o sistema de telecomunicações da região. Sem
dúvida alguma, a instalação da fábrica atrairá investimentos
os mais diversos, e o conjunto dessa mobilização vai levar
progresso e desenvolvimento à Zona da Mata.
De outra parte, a realização de licitação, no caso em

análise, apresenta-se descabida. Ou melhor, estamos em face
de uma hipótese de inexigibilidade de certame licitatório,
por inviabilidade de competição. Com efeito, todos sabemos
dos esforços realizados pelo Governo Estadual para trazer
para Minas Gerais fábricas de automóveis de empresas
diversas. Recentemente, vimos frustrar-se a expectativa da
instalação de uma fábrica da Volkswagen. Ao final de muitas
e difíceis negociações, Juiz de Fora foi escolhida para
sediar a nova unidade da Mercedes-Benz Não há, no momento,
outras empresas, do porte e com a capacidade de investimento
da Mercedes, interessadas em instalar-se no Estado.
Abrindo um parêntese em nosso estudo, queremos aludir

especificamente à norma constante no art. 17, 1, "b", da Lei
Federal nQ 8.666, a qual veda a doação de imóvel da
administração pública a qualquer entidade privada. Por força
do art. 22. XXVII, da Constituição da República, compete á
União editar normas gerais sobre licitação e contratação na
administração pública. Ocorre que, no citado art. 17, 1,
"b", a lei federal deixou de veicular norma de caráter
geral, e, portanto, a regra fixada dirige-se apenas à União,
não lhe estando sujeitos nem os Estados, nem os municípios,
nem o Distrito Federal. Isso, por dois motivos básicos: em
primeiro lugar, porque comando de tal natureza significa
agregar restrições á autonomia dessas pessoas, fora do campo
traçado na Constituição, única sede possível para tais
cerceamentos; em segundo lugar, porque a destinação do bem
doado é problema de gestão patrimonial e de técnica
administrativa, terrenos nos quais incontrastável é a
autodeterminação das mencionadas pessoas políticas. Nesse
mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nQ 927-3, concedeu liminar suspendendo
a eficácia da restrição sob comento, em relação aos Estados,
aos municípios e ao Distrito Federal.
Quanto à avaliação, não nos cabe observar senão que há de
ser realizada, pelo órgão competente do Poder Executivo
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Finalmente, desejamos ponderar que o interesse público
justificador da operação deve ser revestido de garantias.
Nesse sentido, parece-nos imprescindível explicitar no
projeto a destinação a ser dada ao imóvel doado e, ainda,
determinar a sua reversão ao patrimônio do Estado, na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado no prazo de
10 anos, ou a qualquer tempo, se o bem for utilizado para
finalidade diversa da originalmente estabelecida.
Depois de tratar da doação, o projeto de lei em referência
isenta a donatária do pagamento do Imposto sobre Transmissão
"Causa Mortis" e Doação - ITCD. O instituto da isenção
caracteriza-se basicamente pelo afastamento da incidência da
norma tributária, em situações especificas, mediante lei,
pelo mesmo poder competente para criar a obrigação
tributária. Em face do magno principio da igualdade, que, no
campo fiscal, foi explicitado no aru 150, II, da
Constituição da República, a isenção só pode ser concedida
em hipóteses que configurem claramente atendimento ao
imperativo da realização da justiça ou quando o beneficio
fiscal se mostra evidentemente útil ao desenvolvimento
econômico dentro da realidade do pais. Essa é a lição
ministrada por Ricardo Lobo Torres, na obra "Os Direitos
Humanos e a Tributação". Fundados nesses ensinamentos
básicos, entendemos ser perfeitamente legitima a isenção que
se pretende conceder no projeto em exame.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
815/96 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
"Art.....- O imóvel objeto da doação destina-se à
instalaçã&de fábrica de automóveis da Mercedes-Benz do
Brasil S. A.
Parágrafo único - O imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 10 anos, não lhe for dada a
destinação prevista ou, a qualquer tempo, se for utilizado
para finalidade diversa da estabelecida nesta lei.".
Sala das Comissões, 12 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
- José Braga - Arnaldo Penna - Elbe Brandão - Marcos
Helênio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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 à industrialização, imóvel de sua propriedade
localizado em Juiz de Fora.
Cumpridas as formalidades regimentais e tendo sido
atribuído regime de urgência à tramitação do projeto,
conforme solicitação do Governador do Estado contida na
Mensagem nQ 110/96, foi a proposição encaminhada às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária, para ser apreciada em reunião
conjunta.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade do projeto com a Emenda np 1, que apresentou.
Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria nos limites
de sua competência.

Fundamentação
As confrontações e todas as especificações do imóvel doado
estão previstas no art. lg do projeto; registre-se que a
finalidade da doação é a implantação da unidade industrial
de fabricação de automóveis pela Mercedes-Benz do Brasil no
terreno pertencente à CDI-MG em Juiz de Fora. Tal finalidade
encontra-se explicitada na emenda apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que prevê, inclusive, cláusula de
reversão, se não for dada a destinação prevista para a
doação no prazo de dez anos, ou se, a qualquer tempo, for o
imóvel utilizado para fins diversos do estabelecido.
A doação que a CDt-MG fará, por um lado, resultará em
perda; porém esta será perfeitamente absorvivel no que
respeita ao acervo patrimonial do Estado; por outro,
significará enorme geração de divisas, devido ao
recolhimento de ICMS aos cofres estaduais, além de atrair
novas indústrias de peças e componentes para atender à
demanda da Mercedes-Benz, o que irá gerar milhares de
empregos diretos e indiretos.
Logo, por atender ao interesse público, preservar os
interesses econômicos e financeiros do Estado, bem como
aumentar significativamente a receita tributária estadual, a
doação pretendida é perfeitamente viável.
A isenção do pagamento do ITCD pela donatária, ao nosso
ver, atende ao principio da razoabilidade previsto no art.
13 da Constituição do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 815/96, no lg turno, com a Emenda ng 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Miguel

Martini - Marcos Helênio (voto contrário) - Romeu Queiroz -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 818/96

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem ng 133/96, o Projeto de Lei nQ 818/96, que objetiva
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Publicada no "Diário do Legislativo", de 22/6/96, a
proposição, Que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do Governador, vem ás Comissões de Constituição
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e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer em reunião conjunta.
Esta Comissão passa, então, ao exame dos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O crivo autorizativo desta Casa para a doação do bem
público em questão vem atender ao disposto no art 18 da
Constituição do Estado e na Lei Federal nQ 8.666, de
21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e estabelece normas gerais •sobre
licitação e contratos da administração pública Tal lei, em
seu art. 17, condiciona a alienação de bens imóveis à
existência de interesse público justificado.
O imóvel em questão constitui-se de área de 4.915600m2,
parte da Fazenda Porto Feliz, localizada no Distrito de
Chaveslândia, Município de Santa Vitória, e foi adquirido
pelo Estado por adjudicação em pagamento de custos de
inventário.
O imóvel situa-se em local conflituoso, no qual existe
tensão social e luta pela posse da terra. Logo, a aprovação
da futura lei contribuirá para a realização das metas do
INCRA no que respeita á solução dos acampamentos dos
trabalhadores sem terra.
A solução dessa grave questão social há de compensar a
perda patrimonial e justifica a exigência legal de que o bem
seja aproveitado tendo em vista o interesse público.
Todavia, objetivando adequar o projeto a melhor técnica
legislativa e às exigências legais, apresentamos
substitutivo ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
818/96 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO NO
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, imóvel que
especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
- imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno
com área de 4.915.600m2 (quatro milhões novecentos e quinze
mil e seiscentos metros quadrados), com os seguintes limites
e confrontações: a linha divisória principia em um marco na
divisa de terreno de propriedade de José Francisco de Assis
e de imóvel do espólio de Sabino Romão Guimarães, na
localidade denominada Vertentinha, de onde parte vertente
acima, fazendo divisa com imóvel do referido espólio, até
alcançar o marco da cabeceira, na divisa de imóvel do
espólio de Antônio Pedro Guimarães; dai, fazendo divisa com
esse imóvel, segue em rumo de 1150 (cento e quinze graus),
na extensão de 1.750m (mil setecentos e cinqüenta metros),
pela picada, até alcançar o marco no gume do espigão, na
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divisa da Fazenda de Patos, em terreno de propriedade de
Amâncio Lemes; dai, desviando-se à direita, segue pelo gume
do espigão até alcançar o marco de divisa de terreno de
propriedade de José Simões da Silva Mundim, distante 2.120m
(dois mil cento e vinte metros) do gume do espigão, em linha
reta; dai, desviando-se à direita, segue em rumo de 314030'
(trezentos e quatorze graus e trinta minutos), na extensão
de 2.500m (dois mil equinhentos metros), fazendo divisa com
terreno de propriedade de José Simões da Silva Mundim; dai
segue, no mesmo rumo, na extensão de 2.000m (dois mil
metros), fazendo divisa com terreno de propriedade de José
Francisco de Assis, até alcançar o marco inicial desta
descrição. O imóvel está situado na Fazenda Porto Feliz, no
Município de Santa Vitória, adjudicado ao Estado conforme
sentença judicial registrada sob o nQ 39.282, a fls. 77 do
livro 3-Au do Cartório do 1Q Ofício do Registro de Imóveis
da Comarca de Ituiutaba.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se ao assentamento de trabalhadores rurais, que será
promovido pelo donatário.
Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
património do Estado se, findo o prazo de 5 (cinco) anos a
contar da data da publicação desta lei, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helénio - Simão Pedro Toledo - José Braga - Paulo
Piau.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nQ 1, vem o projeto
agora a esta Comissão para receber parecer, em obediência
aos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe sobre a doação, ao INCRA,

do imóvel denominado Fazenda Porto Feliz, que tem área de
4.915.600m2, conforme consta na respectiva escritura
pública.
O projeto sob comento está em consonância com a Lei n
4.320, de 1964, que, em seu art. 105, 2, estabelece que
os valores fixos compreendidos no ativo permanente, para
serem movimentados, necessitarão de autorização legislativa,
dada em lei especial, não havendo necessidade de que as
alienações por doações sejam incluídas na lei do orçamento.
Com relação ao aspecto orçamentário, a proposição em
epígrafe não provoca nenhum impacto no orçamento estadual,
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porquanto não causa aumento de despesas nem ocasiona o
incremento de receitas.
Os efeitos que se farão sentir dizem respeito ao aspecto
econômico, pois a referida transação imobiliária implicará
perda patrimonial para o Estado, com a conseqüente redução
de seu ativo imobilizado. Mas o interesse público que
motivou a doação justifica e compensa essa perda, devido aos
benefícios sociais que trará. Na fazenda deverão ser
assentados trabalhadores sem terra, tentando-se, assim,
equacionar os conflitos fundiários em Minas e amenizara
tensão social naquele local, onde alguns trabalhadores já se
acham instalados.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 818/96, no 1Q turno, na forma do Substitutivo flQ 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Miguel

Martini - Marcos Helênio - Elbe Brandão - Geraldo Rezende.
PARECER SOBRE A EMENDA NO 2 AO PROJETO DE LEI

No 815/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe autoriza a Companhia de Distritos Industriais .de
Minas Gerais - CDI-MG - a doar imóvel de sua propriedade
situado em Juiz de Fora.
O projeto foi apreciado em reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça, que apresentou a Emenda ng 1, e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Em Plenário, o Deputado Gilmar Machado apresentou a Emenda
nQ 2, que é submetida à apreciação desta Comissão.

Fundamentação
A emenda em apreço prevê a reversão do imóvel doado ao
patrimônio do Estado, caso a donatária - Mercedes-Benz -
transfira a unidade industrial para outra localidade.
No entanto, a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, não só explicitou o encargo da
doação como também estabeleceu cláusula de reversão ampla,
retornando o imóvel ao Estado caso não seja cumprida a
finalidade da doação no prazo de dez anos, ou seja, caso a
Mercedes-Benz não instale no terreno a unidade de fabricação
de automóveis.
Dai, desnecessário introduzir nova forma de reversão.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda

nQ 2, de autoria do Deputado Gilmar Machado, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nQ 815/96.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Alencar da Silveira Júnior,
relator - Gilmar Machado - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende -
Paulo Piau.

PARECER SOBRE A EMENDA NO 1 AO PROJETO DE LEI
Ilg 817196
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
817/96 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a assumir
débito da empresa MGS - Minas Gerais Administração e
Serviços S.A. relativo a contribuições previdenciárias não
recolhidas.
O Governador do Estado solicitou a apreciação da proposição

em regime de urgência, em reunião conjunta das comissões.
Durante a discussão da matéria em Plenário, o Deputado

Gilmar Machado apresentou a Emenda ng 1.
Fundamentação

A referida emenda acrescenta artigo que dispõe sobre a
publicação, no órgão oficial do Estado, da relação nominal
dos empregados beneficiados pelo recolhimento em atraso das
contribuições devidas, na qual é individualizado o valor
referente a cada pessoa.
O atendimento da proposta em pauta acarreta gastos
extraordinários. A transparência da destinação do volume
expressivo de recursos do erário público que será dispendido
não ficará prejudicada, uma vez que os interessados serão
comunicados do recolhimento das contribuições e, a qualquer
momento, os arquivos da administração pública estarão à sua
disposição para eventuais consultas ou verificações.
Na oportunidade, apresentamos a Emenda ng 2, que visa a

sanar erro material do anexo constante no Projeto de Lei np
700/96, que originou a Lei ng 12.159, de 27/5/96. Essa lei
dispõe sobre alteração na estrutura orgânica da Secretaria
de Recursos Humanos e Administração e extingue o Instituto
Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU.
Quando de sua aprovação, pretendia-se extinguir oito cargos
de Diretor TI daquela Secretaria, e, de fato, foram extintos
dez cargos. Como foi dito, a Emenda nQ 2 tem por objetivo
corrigir esse erro. Com isso, fica também alterada a
quantidade dos cargos extintos, passando de 94 para 92
cargos.
Apresentamos também a Emenda nQ 3, com idêntico objetivo de
correção de erro material. A Lei nQ 12.188, de 10/6/96,
extinguiu a Superintendência de Recursos Hídricos da
Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos. No
entanto, não foi 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. A Emenda nQ 3 corrige essa inadequação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda ng 1,

apresentada em Plenário, e pela aprovação das Emendas nQs 2
e 3, a seguir redigidas.

- EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O anexo da Lei ng 12.169, de 27 de maio de
1996, passa a ter a seguinte redação:

Anexo
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(a que se refere o art. 11 da Lei nQ 12.169, de 27 de maio
de 1996)

Cargos de provimento em comissão, extintos, dos Quadros de
Pessoal da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração e do Instituto Estadual de Desenvolvimento de
Recursos Humanos:

Denominação do Cargo NQ de Cargos

Diretor-Geral ai

Diretor III 01

Diretor II 08

Diretor 1 • 36

Assessor II 08

Assessor de Ativ. Central 06

Assessor 1 07

Assessor Técnico 01

Supervisor II 01

Oficial de Gabinete 01

Secretário Executivo 01

Assistente de Gabinete 01

Assistente Administrativo 08

Assistente Auxiliar 07

Auxiliar de Ativ. Central 06

TOTAL 92'.

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica extinto o cargo da classe de Diretor II,

código MG-05, simbolo DR-05, de provimento em comissão, do
quadro setorial de lotação da Secretaria de Estado de Minas
e Energia.".
Saia das Comissões, 20 de junho de 1996.
Miguei Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Romeu Queiroz - Alencar da Silveira Júnior.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 666/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, tem como objetivo acrescentar dispositivos á Lei ng
11.553, de 3/8/94, alterada pela Lei ng 12.075, de 12/1/96.
Aprovado no lg turno na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer,
ficando prejudicada a Emenda nç 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta Comissão
para receber parecer de 2g turno e para que seja elaborada a
redação do vencido.

Fundamentação
E de indiscutível valor a preocupação de se levarem os
alunos de lp e 2g graus das escolas estaduais a tomar
consciência, por meio da veiculação de programas de
informação, da necessidade da doação de órgãos.
Reiteramos, assim, as conclusões manifestadas no ig turno,

por considerarmos louvável a iniciativa do nobre Deputado.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos favoráveis á aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 666/96 na forma do vencido em lQ
turno, cuja redação segue anexa e é parte deste parecer.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite, relator - Geraldo

Rezende.
Redação do Vencido no Ip Turno

PROJETO DE LEI No 666/96
Acrescenta dispositivos à Lei ng 11.553. de 3 de agosto de
1994, alterada pela Lei ng 12M75, de 12 de janeiro de 1996,
que dispõe sobre ações para favorecimento de transplantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam acrescentados à Lei ng 11.553, de 3 de
agosto de 1994, alterada pela Lei nQ 12.075. de 12 de
janeiro de 1996, os seguintes arts. 3g e 4g, renumerando-se
os demais:
Art. 3g - Fica estabelecida a obrigatoriedade da

veiculação de campanhas anuais de informação sobre a doação
de órgãos nas escolas de lg e 2g graus da rede pública
estadual
Art. 4o - A veiculação de campanhas a que se refere o

artigo anterior deverá ter a duração de uma semana.
Parágrafo único - As escolas deverão contar com o apoio de

médicos e especialistas e do MG Transplantes, que proferirão
palestras sobre doação de: -
1 - córneas;
II - coração;
III - fígado;
IV - rins;
V - sangue;
VI - outros..
Art. 2o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 0 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
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Ilg 757/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei err

tela visa a declarar de utilidade pública a Escola Doméstico
- Profissional - Lar de Maria, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde.
Aprovado o projeto no lg turno, como proposto, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Á entidade em análise desenvolve atividades de grande
alcance social, proporcionando aos menores carentes
condições para o exercício de atividades profissionais.
Por oferecer aos futuros cidadãos possibilidade de acesso a
uma vida digna, a iniciativa de declará-la de utilidade
pública é justa e meritória.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
757/96 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 26 de junho de 1996.
Jorge Nannas. relator. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 599/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 599/95, de autoria do Deputado Rémolo
Aloise, que dá a denominação de Domingos Martins ao trecho
de rodovia que liga o Município de Itamogi à divisa entre os
Estados de Minas Gerais e São Paulo, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 1Q, 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 599195
Dá a denominação de Domingos Martins ao trecho de rodovia

que liga o Município de Itamogi à divisa entre os Estados de
Minas Gerais e São Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - Fica denominado Domingos Martins o trecho de
rodovia que liga o Município de Itamogi à divisa entre os
Estados de Minas Gerais e São Paulo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
P4Q 640/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 640/96, de autoria do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que declara de utilidade pública a
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Caixa Escolar Fundamar, localizada no Município de
Paraguaçu, 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, l, 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 Hp 640/96
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Fundamar,
localizada no Município de ParaguaçtL
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Caixa
Escolar Fundamar, localizada no Município de Paraguaçu.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 13 de junho de 1995.
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José

Maria Barros.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 1996

ATAS

ATA DA 1669 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE JUNHO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderiey Ávila
e Rêmolo Aloise

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem flQ 124/96
(encaminha o Projeto de Lei nQ 880/96), do Governador do
Estado - Ofícios, telegramas e cartão - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 881 a 888/96 - Requerimento
np 1.530/96 - Requerimentos dos Deputados Leonidio Bouças,
Miguel Martini (2), José Bonifácio e Romeu Queiroz (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Wanderley Ávila, Dílzon Meio, Jairo Ataide e
Ajaimar Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Ivo José, João Leite, Paulo Piau e
Leonidio Bouças - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1? Fase: Abertura
de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ns 787. 816 e 818/96; aprovação - Requerimentos:
Requerimento do Deputado José Bonifácio; encaminhamento à
Gerência-Geral de Apoio às Comissões - Requerimento do
Deputado Leonidio Bouças; deferimento - Requerimentos dos
Deputados Miguei Martini (2) e Romeu Queiroz (2); aprovação
- 211 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
63/95; requerimento do Deputado Romeu Queiroz; aprovação do
requerimento - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei n
320/95; aprovação na forma do Substitutivo nQ 2 - Discussão,
em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 647/96; emissão de
Parecer; apresentação das Emendas ns 2 e 3; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 834/96; apresentação das Emendas ns 3
a 9; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e
das emendas à Comissão de Fiscalização Financeira -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 814/96;
discursos dos Deputados Gilmar Machado e Ourval Angelo;
apresentação da Emenda nQ 2; encerramento da discussão;
questão de ordem; chamada de recomposição de "quorum";
existência de número regimental para votação; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda nQ 1;
aprovação; votação da Emenda nQ 2; aprovação - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 815/96; encerramento da
discussão; requerimento do Deputado Romeu Queiroz; aprovação
do requerimento - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nQ 814/96; aprovação -
ENCERRAMENTO.



COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Avila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Emano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dirnas 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 - 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 - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria
Olivia - Dlinto Godinho - Paulo Piau - 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 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 da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lQ-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM No 124196

Belo Horizonte, 20 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Meus cumprimentos. Tenho a honra de encaminhar a Vossa

Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia Legislativa,
o projeto de lei incluso, que acrescenta dispositivo ao
artigo 2Q da Lei nQ 6.003, de 12 de outubro de 1972.
A Lei nQ 6.003, de 1972, autorizou a constituição da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas
Gerais - PRODEMGE - e atribuiu-lhe a execução, em caráter
privativo, de serviços de processamento de dados e
tratamento de informações para os órgãos e entidades da
administração estadual, assim como, mediante convênio,
serviços de processamento de dados para órgãos e entidades
da União e dos Municípios.
A PRODEMGE vem, ao longo dos anos, buscando a atualização
tecnológica, através da modernização de equipamentos,
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sistemas e pessoal qualificado, o que a coloca numa posição
de destaque no setor e lhe dá a possibilidade de atuar com
competência para atender aos preceitos de sua missão, mesmo
se consideradas a abrangência geográfica do Estado e a
complexidade dos serviços. Neste patamar onde se encontra, a
PRODEMGE poderá realizar prestação de serviços, com ganhos
de economia de escala, possibilitando resultados muito mais
positivos e retorno compensador, pois a iniciativa também se
justifica por deter a PRODEMGE tecnologia de interesse do
mercado em geral e estar equiparada às empresas do ramo, uma
vez que se sujeita, nos termos do artigo 173 da Constituição
Federal, ao regime jurídico das empresas crivadas, inclusive
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
tributárias. Ao ser proposta a alteração no dispositivo do
artigo 2g da citada lei, fica a PRODEMGE com a faculdade de
prestar socorro em caso de necessidade e ter disponíveis
dados ou mesmo permitir o simples trânsito de informações em
seus equipamentos, abrindo chances para atender também á
iniciativa privada, criando um intercâmbio natural,
altamente equilibrado.
Solicitando que o projeto de lei anexo seja apreciado com
urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado,
renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Np 880/96
Acrescenta dispositivo ao artigo 2Q da Lei ng 6.003, de 12
de outubro de 1972.
Art. l Q - Fica acrescentado ao artigo 2Q da Lei no 6.003,
de 12 de outubro de 1972, que autoriza o Poder Executivo a
constituir e organizar sociedade sob o controle acionário do
Estado, dispõe sobre o Sistema Estadual de Processamento de
Dados e dá outras providências, o inciso V, com a seguinte
redação:
"Art. 2g - . . .................................
V - prestar a pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado serviços da área de informática necessários para
tornar disponíveis;
a) as bases de dados, públicas ou privadas, sob sua guarda,
ou que transitarem pela PRODEMGE, mediante autorização dos
órgãos proprietários;
b) serviços de computação para outras empresas, em Caráter
emergencial, no caso de falhas ou de falta de condições de
operação dos recursos computadorizados dessas empresas.".
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, de
Administração Pública 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.

OFICIaS
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Dos Srs. Sérgio Miranda e Suas Brasileiro, Deputados
Federais, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Ermano Batista (elaboração de emenda à Constituição para
facilitar o atendimento médico-odontológico á população
carente), estarem de acordo, apesar dos entraves legais ora
existentes.
Do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Desembargador do

Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo a manifestação de
pesar desta Casa pelo falecimento de sua irmã Ligia Benedita
Vaz de Mello
Do Sr. Mauricio Hasenclever Borges, Diretor-Geral do ONER,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, que já está sendo realizada a operação tapa-buracos
no trecho da BR-365 que liga os Municípios de Montes Claros
e Pirapora.
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral
do DER-MG, informando que, até a presente data, a rodovia
que liga os Municípios de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco
não possui denominação oficial (- A Comissão de Justiça.
Anexe-se ao Projeto de Lei ng 833/96.)
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral
do DER-MG, informando que, até a presente data, a rodovia
que liga os Municípios deAraguari e Indianópolis não possui
denominação oficial. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 832/96.
Dos Srs. Carlos Fernando Victor Bolivar Moreira, Oficial de
Registro do 3o Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Belo Horizonte; João Marques de Vasconcellos, Oficial do
Registro do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Contagem; Luciano Eustáquio Xavier, Oficial do Registro de
Imóveis do 7g Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Belo Horizonte; Márcio Ribeiro Pereira, Oficial do Cartório
do lQ Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Uberlândia; R. M. Esteves Massote, Oficial do Cartório do 2
Oficio de Registro de Imóveis de Juiz de Fora; Wanda
Gonçalves Ribeiro, Oficial Substituta do Cartório do 4
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte,
e Wilson Dejean de Castro Brito, Oficial do Registro
Imobiliário do 2Q Oficio de Registro de Imóveis da Comarca
de Governador Valadares, encaminhando informações sobre
registros de incorporações imobiliárias com financiamento do
SFH. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do
Governador do Estado (2), comunicando o recebimento dos
Ofícios ns 1393 e 1.422/96 e informando que os assuntos
foram encaminhados, respectivamente, ao CEFET e ao BDMG para
exame.
Da Sra. Lídia Medeiros Cotta, do Município de Teófilo
Otõni, agradecendo as manifestações de pesar pelo
falecimento do Sr. Mardônio.

CARTÃO
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Do Sr. .Juarez Eufrásio de Carvalho, Prefeito Municipal de
Formiga, agradecendo convite para participar de seminário
sobre a instalação e as eleições nos novos municípios.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 881196

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abaeté, com sede
no Município de Abaeté.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 1996.
Dilzon Melo
.Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Abaeté é uma sociedade civil de
caráter assistencial, sem, fins lucrativos, de duração
ilimitada, que tem por finalidade e princípios a educação e
a reabilitação da criança excepcional.
- A instituição funciona regulamente, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Reconhecer a entidade como de utilidade pública estadual

virá proporcionar-lhe maiores condições para a dinamização
de suas atividades e a concretização de todos os seus
objetivos.
Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de 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 882196
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Alto do Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Alto do Rio Doce.
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.
Elmo Braz
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, vinculado ao

Conselho Central do Divino Espirito Santo da Sociedade São
Vicente de Paulo, tem por finalidade a prática da caridade



por meio da assistência social e da promoção humana. Entre
suas principais funções está a de abrigar pessoas idosas,
carentes, inválidas e desamparadas.
A entidade cuida para que essas pessoas recebam orientação
adequada, procurando dar-lhes assistência espiritual, moral
e material.
Evidencia-se, dessa forma, seu caráter social e de
utilidade pública.
- 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 883196
Declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Irmão

Wernner, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Irmão Wernner, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: Conforme se comprova pela documentação em

anexo, o Grupo da Fraternidade Irmão Wernner foi fundado em
20/10/84. Entre os objetivos da entidade, destacam-se a
prática da filantropia e a assistência espiritual aos
necessitados-
0 Grupo da Fraternidade Irmão Wernner espera aumentar sua
capacidade de atendimento aos mais carentes por meio de
parcerias com órgãos do Estado Para isso, precisa do titulo
declaratõrio de utilidade pública, que pretendemos conceder-
lhe por intermédiodeste projeto.
- Publicado, vai o projeto as 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 864/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Liberdade n

21, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Liberdade no 21, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: A documentação anexada a este projeto

comprova que a Loja Maçônica Liberdade nQ 21 foi fundada em
3/1/42.
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Como instituição progressista e filantrópica, a entidade
tem por objetivo a prática da caridade e o incentivo à
cultura, além de desenvolver entre seus associados a prática
da justiça.
Tornar a Loja Maçônica Liberdade nQ 21 de utilidade pública
estadual é reconhecer sua importância como entidade
benemérita e facilitar sua parceria com órgãos que, como
ela, visam ao bem-estar comum.
- 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 885/95
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Lagoa
Formosa da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Lagoa Formosa -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Lagoa Formosa da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Lagoa Formosa.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Hely Tarquinio
Justificação; O Conselho Central de Lagoa Formosa da

Sociedade de São Vicente de Paulo constitui uma das mais
arrojadas iniciativas na área de assistência social, com
fundamento na prática da caridade cristã.
Nascida de maneira humilde, a instituição cresceu
incrementando o atendimento a famílias necessitadas. Isso se
tornou possível graças ao milagre do amor, reproduzido pela
mão de inúmeros doadores, cada um trazendo um pouco de si
para a entidade.
Aos seus dois anos de constituição soma-se o valoroso
esforço dos seus dirigentes, colaboradores incansáveis na
missão que lhes foi confiada.
Evangelho e Ação, esse é o lema que norteia a associação,

preocupada em levar não só provisões materiais aos carentes,
mas, sobretudo, alento espiritual.
Assim, a cada dia, amplia-se o número de pessoas
acobertadas pelo amor do próximo por intermédio dessa
benemérita instituição, ciente de que nesse principio está o
alicerce para a construção de uma sociedade fraterna.
Por certo este parlamento, reconhecendo o altruísmo do
trabalho da entidade, se empenhará na aprovação deste
projeto de lei.
- 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 886196
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Declara de utilidade pública a Associação Beneficente

Wilson de Souza - AWISO -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Wilson de Souza - AWISO -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 24 de junho de 1996. -
João Leite
Justificação: Fundada em 17/2/93, a Associação Beneficente
Wilson de Souza - AWISO - é uma sociedade sem fins
lucrativos que promove a luta intransigente pela melhoria
das condições de vida das pessoas desamparadas de nossa
sociedade, auxiliando mendigos, menores carentes, usuários
de drogas, idosos e flagelados da Capital-
0 reconhecimento da entidade como de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado por ela,
trazendo melhorias para a população carente de Belo
Horizonte.
- 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 887/96
Declara de utilidade pública a Creche Santo Antônio - CRESA

-, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Santo Antônio - CRESA -, com sede no Município de Setim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Ivair Nogueira
Justificação: A creche Santo Antônio - CRESA -. entidade

assistencial sem fins lucrativos, foi criada em 1985, com
base nos princípios filantrópicos, e funciona desde então.
Em regime de internato e semi-internato, atende crianças
carentes de até 6 anos, filhos de mães residentes na
comunidade e que trabalham fora em tempo integral. Dessa
forma, proporciona-lhes gratuitamente moradia, assistência
educacional e religiosa, alimentação, vestuário, lazer e
outros benefícios.
Conseqüentemente, a entidade cria estratégias para melhorar
as condições e a qualidade de vida dessa população sofrida.
Nada mais justo, portanto, seja a instituição distinguida

com o titulo ora proposto.
- 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.
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PROJETO DE LEI Ng 888/96
Institui, para os municípios que abrigam reservatórios de

água para exploração econômica, compensação financeira pelo
resultado da comercialização do produto por parte de
concessionárias do serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída compensação financeira pela
exploração de recursos hidricos para fins de aproveitamento
econômico, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor
do faturamento liquido resultante da venda do produto
mineral, obtido após a última etapa do processo de
beneficiamento.
Art. 2g - São passíveis de pagamento dessa compensação as
concessionárias que utilizarem recursos hídricos para fins
de exploração do serviço de abastecimento de água, sob
quaisquer dos regimes previstos em lei, que pagarão aos
municipios de onde seja retirada a matéria-prima conforme os
critérios previstos nesta leL
Art. 3g - A compensação pela utilização da matéria-prima,
para os fins de abastecimento de água á população, será
distribuída pelas concessionárias, proporcionalmente ao
volume dos reservatórios, aos municípios em cujos
territórios estes se localizarem.
Art. 4Q - Fica isenta da compensação prevista nesta lei a
cobrança da tarifa relativa á água consumida no município
onde esteja localizado o reservatório-
Art. 5 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 7p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Bilac Pinto
Justificação: Os municípios que cederam seu espaço
territorial para abrigar grandes reservatórios de água hoje
estão em total penúria, uma vez que perderam seu potencial
de terras agricultáveis.
Por outro lado, as concessionárias que exploram o serviço
de fornecimento de água não oferecem contrapartida
financeira a esses municípios, que lhes fornecem a principal
matéria-prima. A população tem sido a principal prejudicada
nessa situação.
O Governo do Estado, ao encaminhar à Assembléia Legislativa

o projeto de lei dispondo sobre a redistribuição do ICMS,
equivocou-se ao excluir critérios relativos a essa questão.
Fez-se injustiça a esses municípios, que perderam grande
parte da sua fonte de arrecadação.
Não menos importante foi o êxodo da população que explorava
a terra e teve que mudar-se para a sede do município,
agravando-se ainda mais o problema do desemprego.
Em vista dessas considerações, conclamamos os nobres pares

a aprovarem esta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Política Energética e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTO
NQ 1.530/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que
solicita a transcrição nos anais da Casa da moção aprovada
pelo Conselho Administrativo da Associação Brasileira de
Imprensa - ABI -, de apoio à Comunidade de Países de Língua
Portuguesa e à atuação do ex-Embaixador José Aparecido de
Oliveira à frente dessa entidade, e da correspondência do
Presidente da ABI, jornalista Barbosa Lima Sobrinho, dando
conhecimento do fato ao Embaixador Itamar Franco. (- A Mesa
da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Leonidio Bouças, Miguel Martini (2), José
Bonifácio e Romeu Queiroz (2).

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Wanderley Ávila, Oilzon Melo,
Jairo Ataide e Ajalmar Silva. -

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Navarro Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a ação de legislar traz em
seu bojo uma gratificante função: aquele que faz a lei
participa, como autor da história, da decisão de alterar o
comportamento das pessoas.
Dai a importância de nosso papel enquanto legisladores.

Dai o grau de responsabilidade a que somos submetidos e
testados, no dia-a-dia da história do poder legiferante:
nossas ações mudam o comportamento das pessoas, de uma
comunidade e, em última instância, do Estado.
Hoje conclamo meus pares para que, juntos, façamos um

pleno exercício de nossa autoridade - conferida pelo voto
sagrado do cidadão mineiro - e iniciemos uma longa jornada,
que nos possibilite alterar o comportamento das ações do
Estado, enquanto arrecadador dos tributos que lhe são
devidos por força de lei.

Estaremos, logo mais, votando o Projeto de Lei no 320/95,
de minha autoria, que pretende, plena e simplesmente,
alterar um forte conceito da função arrecadadora do Estado.
Pretende, em outras palavras, mudar a filosofia, já de há
muito arraigada no "modus operandi', no relacionamento entre
o Estado cobrador e o contribuinte compulsório.
Na verdade, esse projeto separa o contribuinte

inadimplente do sonegador de tributos, que, por força de
interpretação da Lei no- 6.763, de 26/12/75, estão nivelados
no mesmo patamar.
Dai o meu apelo, para que tenhamos a coragem de aprovar

uma lei que possibilite uma real mudança de atitude e, ao
definir com clareza os limites de ação do fisco, evitando
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dúbia interpretação, faça uma revolução comportamental na
cultura arrecadadora do Estado.

Vejam os senhores o exemplo do que hoje ocorre.
Imaginemos aquele contribuinte, empresário tradicional em

nosso Estado, fiel cumpridor das determinações legais e que,
espontaneamente, comparece perante a AF de sua cidade munido
de um documento, tecnicamente denominado Demonstrativo de
Apuração e Informação do ICMS - DAPI, e comunica ao Fisco:
"Cometi um erro. ,Meu contador esqueceu-se de apontar o
recolhimento devido pela rubrica x, e, dessa maneira, sou
devedor junto ao Estado. Quero atualizar minha vida; Peço
que emita a guia de recolhimento.".
Observem bem, Srs. Deputados: o contribuinte em questão

não foi visitado, notificado, intimado, nem recebeu em sua
empresa a vistoria dos fiscais da Secretaria da Fazenda. Em
suma, ele não foi sujeito da chamada Ação Fiscal. Ele,
espontaneamente, volto a insistir, apresentou-se perante o
Fisco e comunicou seu erro.
Ocorre que, por força da interpretação da legislação hoje

em vigor, os agentes da receita têm arbitrado sobre o débito
apresentado espontaneamente pelo contribuinte, que se
encontra inadimplente, a mesma aliquota atribuída para o
sonegador: 100% sobre o montante informado.
O Projeto de Lei nQ 320/95, agora em exame, pretende

eximir o Fisco da responsabilidade de arbitrar a multa de
100% ao contribuinte em atraso que não seja sonegador. Vejam
bem, Srs. Deputados: pelo projeto em análise, para o
sonegador, a incidência da multa continua em vigor. O que
difere é o tratamento dado ao contribuinte que, por motivos
diversos que não a sonegação, passa por dificuldades
financeiras para cumprir com suas obrigações perante o
Fisco.
E importante ressaltar que esse projeto permitirá o

aumento de arrecadação pelo Estado. E simples o raciocínio:
a ausência de linha de crédito, a alta taxa de juros que
campeia no mercado, os volumosos encargos sociais e
trabalhistas têm deixado as empresas mineiras em sérias
dificuldades. Ora, ocorrendo a chamada denúncia espontânea e
a persistir o arbitramento de 100% sobre o valor a ser
recolhido aos cofres do Estado, o contribuinte deixará de
apresentar-se - como hoje ocorre - para, espontaneamente,
informar seus compromissos e saldar o seu débito principal.
Ele dará prioridade ao pagamento de obrigações outras e

esperará que ocorra a visita dos fiscais do Estado em sua
empresa e, conseqüentemente, a abertura do Processo
Tributário Administrativo, como inicio da Ação Fiscal. Em
outras palavras: por que motivo o contribuinte irá,
espontaneamente, apresentar-se ao Fisco, se ele receberá o
mesmo tratamento dado ao sonegador?

Por outro lado, as regiões mineiras que são limítrofes com
outros Estados da União, notadamente Sul de Minas,
Triângulo, Noroeste e Mata, estão sofrendo duplamente.
Sofrem pela multa arbitrada de forma injusta e indevida.
Sofrem moralmente porque nos outros Estados - São Paulo,



Goiás e Rio de Janeiro - não existe esta anomalia:
tratamento igual para sonegador e contribuinte inadimplente.
Gostaria de chamar a atenção de meus pares para o parecer

da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado por
unanimidade pelos ilustres Deputados que a compõem, quando
da apreciação em lQ turno: quanto ao objeto da proposição em
análise, a tese nela veiculada não merece censura, haja
vista estar revestida de um inquestionável censo de justiça
fiscal, já que o infrator que informar o seu débito por via
do documento denominado Demonstrativo de Apuração e
Informação do ICMS - DAPI, passa a estar sujeito somente ás
aliquotas estabelecidas no art. 56, 1, da Lei nQ 6.763, de
1976, situação bem distinta da daquele contribuinte que,
antes de sonegar o pagamento do imposto citado, sonega as
informações pertinentes, provocando, com isso, a chamada
Ação Fiscal.
A partir da conclusão da Comissão de Constituição e

Justiça, passamos a trabalhar com o objetivo único de
conseguir uma redação que nos possibilitasse atender o
contribuinte, sem gerar ao Estado perda de qualquer espécie.
Por outro lado, era necessário encontrar uma redação que não
ferisse o Código Tributário Nacional e que não desse ao Sr.
Governador motivos para vetar o projeto por vícios
insanáveis.
Neste momento, inclusive, quero deixar expressa minha

homenagem ao corpo técnico da Casa, notadamente aos membros
da Escola do Legislativo e da Consultoria, que não pouparam
esforços para encontrar a forma final do texto hoje colocado
em votação.
E importante ressaltar ainda a disponibilidade dos membros

da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que,
pacientemente, acompanharam a criação da redação ideal e
aprovaram o Substitutivo nQ 2, apresentado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária ao Projeto de Lei nQ
320/95, que nesta reunião estaremos votando -

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José * - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, nesta oportunidade, gostaríamos de trazer a
esta Casa um relato da audiência pública que a Comissão de
Meio Ambiente promoveu, com relação ao FRIGOBET, em Betim,
uma vez que ela foi motivada por uma série de discussões e
denúncias recebidas na Comissão.
Entendemos que essa comissão, atuando do modo como

relataremos a seguir, cumpriu um papel importante para que
as dificuldades ambientais nas proximidades daquele
Frigorifico sejam contornadas. Não só nesse caso, a Comissão
tem defendido o respeito à legislação e uma melhor qualidade
de vida para as pessoas que trabalham ou moram nas
proximidades de empreendimentos. (- Lê:)

'Relatório da audiência pública e da visita da comissão de
Meio Ambiente ao FRIGOBET, em Betim

Motivada por denúncias feitas por lideranças comunitárias
e por autoridades de Betim, a Comissão de Meio Ambiente
promoveu, no dia 29/5/96, audiência pública para discutir os
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problemas provocados pelas atividades desenvolvidas no
FRIGOBET, localizado naquele município, as quais estariam
prejudicando os moradores dos Bairros Jardim Teresôpolis,
Imbiruçu, Alterosa, Jardim Pena e outros
Compareceram à audiência, além dos Deputados membros desta

Comissão, o Deputado Arnaldo Canarinho, um dos donos do
FRIGOBET; os Deputados Dlinto Godinho, Ailton Vilela, Paulo
Piau, Péricles Ferreira, Francisco Ramalho, Dinis Pinheiro e
Marcos Nelênio; o Presidente da FEAM, Maurício Andrés
Ribeiro; os Presidentes das associações de moradores dos
bairros afetados, a Vereadora Romilda Sabino, a Assessora de
Meio Ambiente da Prefeitura de Betim, moradores, técnicos
ambientais e trabalhadores da empresa.
As exposições e os debates colocaram em relevo os diversos

aspectos da questão. Os representantes dos bairros
demonstraram todo o seu descontentamento em relação à
situação incómoda, que se prolongava indefinidamente,
originada pelos fortes odores exalados das dependências da
empresa e levados dali para a vizinhança.
Os representantes da empresa informaram que ela estava

empenhada na melhoria de seu sistema de tratamento de
efluentes liquidas, em particular, na ampliação da
capacidade de funcionamento da lagoa aerada, de implantação
recente, onde ainda não se tinha atingido a plenitude da
atividade bacteriana, responsável pela neutralização dos
gases com mau odor.
Os técnicos da FEAM, quando de suas visitas, não

constataram a emissão de gases com forte odor, mas admitiram
que o sistema estava recebendo uma sobrecarga de matéria
orgânica, o que motivou a implementação de algumas medidas
corretivas e a implantação do programa de automonitorização
a ser seguido pela empresa.

Segundo os consultores técnicos da empresa, foram tomadas
as seguintes medidas para minimizar o problema: retirada do
sangue que vai para o tratamento; aperfeiçoamento do sistema
de apuração do sebo; aquisição e instalação de mais
equipamentos de aeração
Esclareceram ainda que, durante a implantação dessas

medidas, poderia persistir o incômodo, embora em menor
escala, com diminuição gradativa até a regularização final.
Atendendo a convite dos responsáveis pelo FRIGOBET, as

lideranças comunitárias e a Comissão de Meio Ambiente
aceitaram o convite para verificar 'in loco' as condições de
funcionamento do sistema de tratamento de efluentes da
empresa.
Visita ao FRIGOBET: Os Deputados Ivo José e Antônio

Roberto procederam à visita, no dia 13/6/96, fazendo-se
acompanhar pelo Dr. José Cláudio Junqueira, Diretor de
Controle Ambiental da FEAM. Estiveram presentes técnicos da
Vigilância Sanitária de Betim e representantes da Prefeitura
e da Cãmara Municipal de Betim, além de líderes comunitários
e moradores dos bairros da região.
Pôde-se constatar, no local, que dois novos aeradores

haviam sido instalados há poucos dias, dobrando a capacidade
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de oxigenação do sistema e contribuindo para a eliminação do
mau cheiro exalado, que, no momento, não ultrapassava os
limites considerados normais. A instalação do filtro de sebo
e gorduras estava em fase final. Como seu funcionamento, a
carga de substâncias orgânicas transferida para as lagoas de
aeração diminuiria. Constatou-se, também, que o sangue não
era jogado nas lagoas nem na rede de esgotos ligada ao
ribeirão das Areias, sendo processado e estocado para
comercialização.

Essa foi a segunda visita que a Comissão de Meio Ambiente
fez ás dependências do FRIGOBET, um dos três maiores
frigoríficos do Estado. Pôde-se notar uma evolução efetiva
nos procedimentos da empresa quanto ao tratamento dos
efluentes, que, anteriormente, eram lançados diretamente no
ribeirão citado.
A visita propiciou maior entendimento entre as partes

envolvidas, gerando iniciativas que muito contribuirão para
a solução definitiva do problema. Nesse sentido veio a
proposta do Deputado Arnaldo Canarinho, de colocar sua
empresa permanentemente à disposição da comunidade,
permitindo que uma comissão por ela escolhida tenha acesso,
sempre que solicitado, ás suas dependências para fiscalizar
o funcionamento do sistema de tratamento de efluentes. No
campo de sua atuação, a FEAM se dispôs a iniciar um trabalho
de parceria com os próprios moradores dos bairros vizinhos
ao FRIGOBET, para auxiliar no monitoramento das descargas de
gases na atmosfera. Tal trabalho, orientado para a coerência
no repasse de informações, permitiria que possíveis falhas
fossem identificadas e sanadas de forma mais precisa.
Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente, no uso de suas

prerrogativas, continuará a contribuir para o bom
equacionamento do problema."
A comunidade tem demonstrado, até o presente momento, que

está interessada na solução dos problemas ambientais.
Com o exemplo de sua atuação no caso do FRIGOBET, podemos

afirmar que a Comissão de Meio Ambiente tem investigado as
denúncias que são trazidas a ela, entendendo que seu papel
vai além de analisar projetos de iniciativa do Legislativo e
do Executivo. Ela tem acompanhado o cumprimento das nossas
leis e levado á sociedade as informações que formam a
consciência ambienta], denunciando quem descumpre a
legislação. Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Prezado Presidente desta Casa,

senhores membros dá Mesa, caríssimos Deputados e Deputadas,
é com grande alegria que subo a esta tribuna hoje a fim de
comemorar com os colegas este primeiro e grande passo do
Governo Estadual para concretizar a sua reforma agrária. Com
o assentamento de 69 famílias de sem-terras, realizado ontem
na Fazenda do Ministério, o Governo conseguiu solucionar um
problema que já vinha se estendendo há mais de dois anos,
com a ocupação das margens da BR-116 (Rio-Bahia) perto de
Governador Valadares. A partir de agora, aqueles 1,936ha de
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terra pertencem ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra de Governador Valadares, Que vai coordenar os projetos
com as 69 famílias.
Vale lembrar que esta conquista não foi fruto de ação

vertical e anti-democrática em busca de uma solução
imediatista, mas, sim, de árduo empenho do Secretário
Adjunto João Batista dos Mares Guia em viabilizar as
discussões necessárias com as famílias de ocupantes e
funcionários da EPAMIG.
No primeiro semestre deste ano. Quando a grande passeata

dos sem-terras se deslocou do Leste do Estado até- Belo
Horizonte para trazer ao Governador suas reivindicações,
João Batista dos Mares Guia foi nomeado Assessor Especial do
Governo para Assuntos de Reforma Agrária e passamos a
integrar, como representantes da Assembléia Legislativa, -ao
lado dos Deputados Almir Cardoso, Marcos Helénio e Paulo
Piau, uma comissão que se responsabilizou pela elaboração de
um plano para discutir as primeiras ações do Estado na
reforma agrária.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais também tem, por

meio de seu Presidente, Deputado Agostinho Patrús, e de
inúmeros de seus Deputados, contribuído sobremaneira para
intermediar as discussões entre os sem-terras e o Governo,
abrindo espaços para a solução deste que tem sido um dos
mais graves problemas enfrentados pelo Pais ao longo de
tantos anos. Esta manhã, aprovamos em 2g turno um projeto do
Executivo que prevê a doação da Fazenda Porto Feliz, em
Santa Vitória, para o INCRA.
Muito antes desses fatos, a violência contra os

trabalhadores rurais e os inúmeros conflitos no campo já
vinham provocando a nossa modesta interferência, na
tentativa de buscar caminhos. Em setembro do ano passado, a
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais realizou uma
audiência pública para discutir o assunto, com a
participação do assessor sindical do Governo, João Paulo
Pires de Vasconcelos, de representantes da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, da
Comissão Pastoral da Terra e de outros. Naquela
oportunidade, já se evidenciavam 39 conflitos pela posse da
terra no Estado.
Ficou clara a ligação estrutural entre a violência no

campo e a questão da reforma agrária, único recurso para
garantir a cidadania ao trabalhador rural. Enviamos diversos
requerimentos ao Ministério da Agricultura, da Justiça, ao
Presidente da República, ao INCRA e ao Governador Eduardo
Azeredo pedindo providências para assentar as famílias dos
sem-terras.

E é com grande alegria que começamos agora a colher esses
importantes frutos.
Temos ainda já marcada a realização do Fórum Técnico sobre

Reforma Agrária, uma iniciativa conjunta da Assembléia
Legislativa e de órgãos governamentais e não governamentais
ligados ao assunto, com o objetivo de se discutir um modelo
de reforma agrária próprio do Estado. Serão discutidos,
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entre outros, os seguintes temas: a politica nacional de
reforma agrária; a reforma agrária no modelo de
desenvolvimento; o papel do Estado na reforma agrária;
terras públicas, terras devolutas e legislação; e a
agricultura familiar. O Fórum será realizado nos dias 19, 20
e 21 de agosto e esperamos poder contar com grande
participação popular para que possamos, efetivamente, trazer
importante contribuição para a implantação da reforma
agrária em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Pau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

servidores desta Casa, profissionais da imprensa, demais
presentes, pretendo fazer uma observação sobre o relatório
da ONU, emitido recentemente.

0 Brasil continua sendo o Pais do Futuro e maior do que
os seus problemas." Essa retórica já dura quase 500 anos.

O relatório da ONU emitido recentemente mostra que o Pais
melhorou de 1960 para cã. Nos últimos dois anos, com o Plano
Real, as melhorias se acentuaram. Tal indicativo por si só
não deve ser comemorado, pois, enquanto a economia
brasileira encontra-se entre as 10 maiores do mundo, no
ranLing do desenvolvimento humano, sua posição é a 63a. Por
sua vez, o Estado de Minas Gerais não deixou de ser um
retrato do Brasil, classificando-se em llQ lugar entre os 26
Estados brasileiros.
Atribuir a culpa de tanta injustiça social apenas aos

Governos não nos parece justo, pois é a própria sociedade
que paga os tributos, aceita os orçamentos e elege os
governantes. Dizer que a culpa é dos regimes autoritários
também não justifica tudo.
Buscar a causa dos problemas e não apenas lamentar sobre

os efeitos parece-nos uma grande tarefa da sociedade
brasileira neste momento fértil para reflexões. Assim,
apontamos alguns itens de grande interferência na vida
sócio-econômica brasileira:
1 - A grande intensidade do êxodo rural brasileiro

resultou nas megalópoles, provocando grande desequilíbrio
ambiental caracterizado pela aglomeração de pessoas nas
favelas e pelo esvaziamento do campo.

As causas são várias, mas algumas delas se evidenciam:
A lei trabalhista rural, que se transformou num forte

instrumento de expulsão do homem do campo, pela desarmonia
provocada entre empregadores e trabalhadores rurais. A
solução é simples. Basta a sociedade ouvir os clamores do
homem do campo, adequar a legislação e criar mecanismos de
estimulo á permanência do homem no campo ou próximo a ele.
Também desenvolver políticas sociais voltadas para a

família rural, como educação, habitação, saúde e emprego.
Já que a malfadada lei trabalhista rural rompeu com o

relacionamento empregador-trabalhador, desabitando 10
milhões de moradias nas propriedades rurais, não restou
outra alternativa a esses pobres, além de buscar abrigo na
sociedade urbana. Na cidade, o homem do campo conseguiu um
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barraco na favela, ganhou cesta básica e remédio e a escola
ficou mais próxima do seu filho.
Atacar as causas do problema é inverter a prioridade dos

programas de habitação no Pais, incentivando a ocupação das
residências desocupadas nas propriedades rurais, construindo
casas nas comunidades rurais, nas pequenas cidades, nas
nédias cidades e por último, nas megalópoles.
Paralelamente à habitação, melhorar o nível do ensino

básico, dar assistência na área da saúde e estimular a
geração de empregos. E oportuno lembrar que o custo de
geração de um emprego urbano é, em média, 10 vezes superior
ao custo de geração de um emprego na agropecuária-
2 - O segundo item de reflexão refere-se à escola

brasileira, a qual vem perdendo sua função primordial que é
de formar cidadãos. A massificação e o tecnicismo
implantados nas escolas de 1Q, 2Q e SQ graus diminuíram a
capacidade de participação e de critica da juventude
brasileira.
A consolidação da democracia passa necessariamente pela

ampliação da consciência política do cidadão, e a escola é o
ambiente mais apropriado para a formação cívica dos
brasileiros. Vemos, com muita preocupação, o nível de
consciência sobre a importância do regime democrático
daqueles que forjam o cidadão, ou seja, os professores.
Vemos, na escola pública brasileira, a infiltração de
segmentos políticos que buscam propagar a revolta contra
sistemas políticos vigentes, ao invés de buscar o
aprofundamento do estudo sobre as questões políticas do
Pais, como meio para desenvolver a sociedade e para a
própria melhoria da escola.
Enquanto a universidade brasileira apresenta-se embasada

no tripé: ensino, pesquisa, extensão, a inserção do homem na
vida cívica, moral, ética, social, política e empresarial
não é tão evidenciada.
Enquanto os professores deste Pais não se conscientizarem

de que a solução dos problemas politicos, econômicos e
sociais brasileiros passa pelos bancos das escolas e não
pelas mãos de super-heróis de governo, continuaremos
amargando péssimas avaliações no 'ranking" do
desenvolvimento humano.
3 - Enquanto o povo brasileiro não aprende a participar e

a tornar decisões corretas e coerentes temos de emendar,
reformar, improvisar etc... Entretanto, alguns remendos são
inadiáveis, como a reforma política, a reforma tributária, a
reforma administrativa e a privatização de estatais.
O setor produtivo brasileiro não suporta mais o chamado
Custo Brasil. Se as classes produtoras não têm poder para
reduzir a carga tributária ou-os preços públicos, se são
impotentes para baixar os juros que remuneram o capital, mas
não querem diminuir o lucro dos empresários nem perder a
competitividade, resta-lhes a alternativa de cortar salários
ou impedir o seu aumento. A justificativa é que, em uma
economia globalizada, na qual as barreiras tarifárias e não
tarifárias tendem a desaparecer, quem não adquirir
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competitividade não conseguirá colocar seus produtos nos
mercados externos. E isso não se obtém sem corte nos custos.
A maior concentração de renda verificada hoje no Brasil

está no próprio Governo e nas suas estatais. No Governo,
porque ele recolhe muito e gasta mal; nas estatais, mesmo
nas consideradas lucrativas, porque elas representam uma
sangria financeira da sociedade; basta verificar a grande
riqueza dos fundos de pensão das estatais.
4 - O quarto e último item diz respeito ao plano de

estabilização econômica, o Plano Real. Acontece que o
Brasil, ao longo de sua existência, não se preparou para
enfrentar a globalização da economia mundial. Enquanto
outros países, chamados também de Terceiro Mundo, investiram
maciçamente na educação básica e em ciência e tecnologia, o
Brasil não acompanhou o ritmo. Vários paises, como os
chamados Tigres Asiáticos, chegaram a investir 12% do PIB em
ciência e tecnologia, enquanto no Brasil o investimento foi
de apenas 0,5%. Somente esse indicador nos mostra a visão
estadistica encontrada nos países do outro lado do mundo,
que difere muito da ação inconsciente e quase sempre
politiqueira encontrada nos países do lado de cá.
Assim, percebemos o motivo de o nosso setor produtivo, de

uma maneira geral, apresentar-se com qualidade e
produtividade baixas e com custos de produção muito
elevados, comprometendo a nossa competitividade.

Por tudo isso, o Brasil é um pais diferente desses países,
que precisa urgentemente refazer sua política de
desenvolvimento, jamais esquecendo que, no mundo selvagem da
globalização, nós estamos em desvantagem e as pequenas e
médias empresas carecem de tempo e apoio para se prepararem,
sob pena de sucumbirem, trazendo graves conseqüências
sociais para o Brasil.
E interessante notar que, no mundo da globalização ou da

competitividade nos chamados países desenvolvidos, percebe-
se mecanismos eficientes de proteção da economia interna,
sobretudo de segmentos mais frágeis. As chamadas barreiras
tarifárias, sanitárias, assim como a aplicação de pesados
subsídios ao setor produtivo são práticas rotineiras nos
países desenvolvidos.
Ao terminar o meu pronunciameto quero manifestar o meu

voto de confiança e de fé no progresso da Nação brasileira e
do Estado de Minas Gerais, motivado pela presença de pessoas
de comprovada competência e coragem no Governo, como o nosso
Governador Eduardo Azeredo, que acaba de conquistar a
fábrica da Perdigão para Patos de Minas. Ressalto ainda o
trabalho de diversas lideranças mineiras, dando destaque,
hoje, para o trabalho desenvolvido pelo Presidente do Centro
de Apoio à Pequena e Micro Empresa, Sr. Marcos Sarquis, por
seu trabalho junto ao Congresso Nacional que resultou na
criação da Frente Parlamentar de Apoio à Pequena e a
Microempresa, composta por mais de 200 parlamentares.
Que Deus ilumine a cabeça dos nossos professores e dos

nossos governantes para que seja retomado o processo de
desenvolvimento da Nação brasileira. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio
Bouças.
D Deputado Leonidio Bouças - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, inicialmente gostaria de apresentar o projeto que
suprime dispositivos da Lei nQ 12.032, de 22/12/95. (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta:
Art. l - Ficam suprimidos os itens 3.4 e 8.1.2 da tabela

"D" a que se refere o art. 115 da Lei no 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, com a redação da Lei no 12.032, de 21 de
dezembro de 1995.

Art. 2Q  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
o presente instrumento busca prestar um grande serviço á

comunidade, isentando de taxa o cidadão que necessitar de
uma 2a via da carteira ou habilitação.".
Gostaríamos, Sr. Presidente, de deixar registrado, desta

tribuna, o relatório da ONU que trata dos índices de
Desenvolvimento Humano - IDH. A ONU tem, sistematicamente,
feito relatórios e estudos no intuito de classificar os
paises em relação ao IDH.
O IDH é calculado levando-se em conta três subindices, que

seriam o índice de escolaridade, a renda e a expectativa de
vida do cidadão de determinado pais. E, para nossa surpresa,
nesse último relatório da ONU, que foi publicado em todos os
jornais e revistas, divulgado pelas televisões brasileiras e
pelos principais noticiários do Pais, nós temos que o
Brasil, que antes era conhecido como uma "Bel india' - uma
mistura de Bélgica com índia -, Bélgica por apresentar, em
determinadas regiões, os mesmos índices de desenvolvimento
humano das regiões mais desenvolvidas do mundo, a exemplo da
Bélgica, um dos países que fazem parte da Europa Ocidental.
Temos, hoje, uma nova configuração no Brasil. Não somos

mais uma "Belindia', que seria uma mistura da Bélgica,
desenvolvida, com a índia, subdesenvolvida, atrasada,
representada pelas regiões mais pobres e miseráveis do nosso
Pais. Hoje somos uma 'Belpolíndia' ou •'Belbulindia", que
seria uma mistura de Bélgica, onde estariam Estados
brasileiros mais desenvolvidos, tais como o Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná, além de São Paulo, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E teríamos a
índia, representada pelo Nordeste brasileiro, desde a Bahia
até o Maranhão, ainda com a inclusão do Estado do Acre,
pertencente à Região Norte. E, hoje, temos uma região
intermediária, que apresenta 10H semelhantes àqueles da
Polônia, da Bulgária, dos países da ex-Cortina de Ferro, dos
países da Europa Oriental. Seriam esses os países mais
Próximos dessa área intermediária, no Brasil.
Acredito até que, para o Brasil, a situação não piorou,
como muitos acreditam. A situação melhorou, porque ternos
Estados como Amazonas, Roraima, Amapá, Goiás, Mato Grosso,
Rondõnia incluídos na área intermediária de BH. A nossa
tristeza é apenas que Minas Gerais, segundo Estado de maior
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PIB, que é tida e havida como dos melhores Estados do nosso
Pais, esteja incluída na área intermediária. Estamos mais
próximos da Bulgária e da Polônia do que, evidentemente. da
Bélgica.
Para nós, mineiros briosos, isso nos causa uma grande
tristeza. Mas é fácil de entender que Minas Gerais, por si
só, não poderia ser nem a Bélgica nem a índia, parque temos
em Minas Gerais o retrato de todo o Brasil. Temos a
"Belpolindia" na própria Minas Gerais. Um Estado maior do
que a maioria dos países da Europa, maior do que a própria
França, que apresenta no Sul de Minas, no Triângulo,-nessa
região central, índice de desenvolvimento semelhante aos da
Bélgica. Mas apresentamos índices de desenvolvimento humano
semelhantes aos da Bulgária e da Polônia na região do vale
do rio Doce. E apresentamos, no Norte de Minas, na região
do Jequitinhonha, índices semelhantes ao da índia. Portanto,
Minas Gerais tem sido cantada em prosa e verso como sendo o
Estado que é a síntese nacional. E esse relatório da ONU
vem comprovar isso. Minas Gerais, que todos nós esperaríamos
estar incluída no índice de desenvolvimento humano, e BH
próximo aos Estados mais desenvolvidos do Brasil, está no
llQ lugar do Hrankinge dos Estados brasileiros no IDH.
Então, o índice de escolaridade é baixo em relação ao do
Rio Grande do Sul e ao do Distrito Federal, que está
incluído também na região que se assemelha à Bélgica Temos,
aí, uma expectativa de vida inferior e uma renda "per
capita" que também está numa área intermediária.
Portanto, deixamos de ser dois Brasis para sermos três no
relatório que a ONU apresentou no mês de maio.
Sr. Presidente, para complementar, Minas Gerais, também
como se diz há muito tempo, são várias. Queremos enaltecer
o papel do Governo do Estado na busca de diminuir essas
distâncias econômicas, em qualidade de vida existente entre
as várias Minas Gerais, para que ela possa, como um todo,
ocupar a posição no IDH semelhante aos países mais
desenvolvidos do mundo.
E para isso temos que trabalhar muito. Por isso, estamos

aqui, participando, nesta Assembléia Legislativa, do esforço
do Governo Estadual no sentido de diminuir essas diferenças.
Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador -

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) -Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da
reunião, com a l 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.

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n
839/96, do Deputado Dinis Pinheiro, ao Projeto de Lei n
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63/95, do Deputado
entre si.
Sala das Reuniões,
Wanderley Ávila,
Presidência.

Ibrahim Jacob, por guardarem semelhança

27 de junho de 1996.
1Q-Vice-Presidente no exercício da

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 14 Reunião Extraordinária, do
Projeto de Lei nQ 732/96, do Deputado Glycon Terra Pinto, e
dos Requerimentos nos 1.417/96, do Deputado Kemil Kumaira,
1.449/96, do Deputado Wilson Trópia, 1.456 a 1.463, 1.470 a
1.474, 1.478 a 1.482, 1.486 a 1.488, 1.491 a 1.493 e
1.498/96, do Deputado Wanderley Ávila, e 1-484/96, do
Deputado Marco Régis (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Antônio
Basilio da Silva Filho, em Belo Horizonte; Jairo Ataide -
falecimento do Sr. Beltrando Caribé, em Januária (Ciente.
Oficie-se.); Dilzon Melo, Líder do PTB - seu afastamento do
território nacional, no período de 29/6 a 24/7/96, e
indicação do Deputado Paulo Schettino para assumir a
Liderança do partido (Ciente. Publique-se. Cópia às
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e
Ajalmar Silva - seu afastamento do território nacional, no
período de 28/6 a 22/7/96 (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 787/96, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar transação
com a Companhia Paraibuna de Metais; 816/96, 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; e 818/96, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao INCRA imóvel que especifica (A sanção.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio,
em que solicita seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei nQ 868/96, de sua autoria.
Ciente. A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.
Requerimento do Deputado Leonidio Bouças, em que solicita

seja o Projeto de Lei nQ 824/96 anexado ao Projeto de Lei n
744/96. por tratarem de matérias correlatas, nos termos do
parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
art. 244, XIII, do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita

seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de
•Lei nQ 879/96. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita

seja o Projeto de Lei nQ 879/96, distribuído ás Comissões de
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Justiça e de Fiscalização Financeira, discutido e votado em
reunião conjunta daquelas Comissões. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita

tramite o Projeto de Lei np 813/96 em regime de urgência. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita a
realização de reunião conjunta das Comissões às quais for
distribuído o Projeto de Lei nQ 813/96. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se-

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á la Fase,
a Presidência passa ã 22 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião o Projeto de Lei nQ 787/96, apreciado em
reunião extraordinária realizada ontem, á noite; os Projetos
de Lei ns 816, 818 e 835/96 e o Veto Parcial à Proposição
de Lei nQ 12.972, os quais foram apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o
Projeto de Lei nQ 469/95, este por falta de pressupostos
processuais para sua apreciação.
A Presidência informa, ainda, que faz retirar da pauta o
Projeto de Lei nQ 817/96, uma vez que não estão preenchidos
os pressupostos regimentais necessários ã sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 63/95, do Deputado Ibrabim Jacob, que fixa o período de
cobrança de contas mensais pelas entidades prestadoras de
serviço público no âmbito estadual. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita, na forma
regimental, o adiamento da votação do mencionado projeto. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 320/95, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, que acrescenta parágrafos
ao art. 56 da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou
pela rejeição do Substitutivo np 1, apresentado em Plenário,
e pela aprovação do Substitutivo nQ 2, que apresentou. Em
votação, o Substitutivo nQ 2. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 320/96
na forma do Substitutivo ng 2. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 647/96, do

Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações da
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Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública, de Politica Energética e
de Fiscalização Financeira perderam o prazo para emitirem
pareceres. Foi designado relator, em Plenário, o Deputado
Francisco Ramalho. A Presidência indaga ao relator se ele se
encontra em condições de emitir seu parecer ou se continuará
fazendo uso do prazo regimental.
O Deputado Francisco Ramalho - Perfeitamente, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Francisco

Ramalho.
O Deputado Francisco Raflalho - ( Lê:)

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 647/96
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
647/96 visa a autorizar a CEMIG e a Minas Gerais
Participações S.A. - MGI - a alienar a totalidade das ações
que possuem no capital social da Companhia de Gás de Minas
Gerais - GASMTG.
O projeto tramita em regime de urgência e deveria ser

apreciado em reunião conjunta de comissões, em virtude de
requerimentos aprovados em Plenário, de autoria do Deputado
Romeu Queiroz.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição.
As demais Comissões a que foi distribuída a matéria
deixaram de se manifestar no prazo regimental, motivando
requerimento para que fosse o projeto incluído na ordem do
dia, em Plenário.
Tendo sido designado como relator, devo agora emitir
parecer, em conformidade com o 2Q do art. 147 do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os serviços de gás canalizado, anteriormente à Emenda à
Constituição nQ 5, que deu nova redação ao 2Q do art. 25
da Constituição Federal, deveriam ser prestados diretamente
pelos Estados ou mediante concessão a empresa estatal
Atualmente, tendo em vista a alteração do texto

constitucional, já é possível que a distribuição de gás por
canalização seja realizada por empresa privada.
Pretende, então, o Poder Executivo a privatização da
GASMIG, mediante a alienação da totalidade das ações que a
CEMIG e a MGI possuem no capital social daquela Companhia.
A inegável importância do gás no crescimento industrial do
Estado torna necessário que, em curto lapso de tempo, haja
disponibilidade do combustível na maior parte possível do
território mineiro.
Para tanto, haveria, de imediato, a necessidade de grandes
investimentos, que os cofres públicos não têm condições de
suportar.



A privatização da GASMIG configura, assim, a solução para
que a iniciativa privada possa investir no setor,
propiciando a ampliação da rede de distribuição e,
conseqüentemente, o uso prioritário do gás pelas indústrias.
Devemos, contudo, salientar que a privatização de uma
empresa prestadora de serviços públicos, como é o caso,
difere da venda de uma empresa que seja mera exploradora de
atividade econômica.
A concessão de serviços públicos exige, da parte do Poder
concedente, a verificação da capacidade técnica do
concessionário, além de outros requisitos que garantam a
adequada prestação dos serviços.
Da mesma forma, a alienação do controle societário da
concessionária exige que sejam aferidas as condições do
pretendente à assunção do serviço, para que possa haver a
anuência do Poder concedente.
Tais motivos nos levam a apresentar a Emenda nQ 1, para que

dependa da anuência prévia e expressa do Poder concedente a
transferência da concessão dos serviços de gás canalizado ou
do controle societário da concessionária e para que o
Tesouro do Estado receba determinado percentual sobre o
valor da transação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

647/96 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.
EMENDA NQ 1

Acrescente-se onde convier;
Art. .... - A transferência da concessão dos serviços de

gás canalizado ou do controle societário da concessionária
depende da anuência prévia e expressa do Poder concedente.
l - A anuência do Poder concedente condiciona-se á

comprovação da capacidade técnica, da idoneidade financeira
e da regularidade juridica e fiscal do pretendente.
f 2Q - 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 a caducidade da concessão, nos termos do art. 27 da
Lei ng 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.'.
Sala das Reuniões, de de 1996.'
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Em

discussão, o projeto- Não há oradores inscritos.
- Vêm a Mesa:-

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 647/96
EMENDA NO 2

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. lQ:
"Art. lg - . . ..................................

- Excluem-se da alienação de que trata este artigo
as ações que asseguram a participação majoritária da CEMIG e
da MGI no capital votante da GASMIG.".
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Gilmar Machado

EMENDA NO 3
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art lQ:
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"Art. l - ..
- No processo de alienação das ações ordinárias, de

Que trata o 'caput' deste artigo, será dada preferência à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e aos empregados da
CEMIG.".
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas nos 2 e
3, do Deputado Gilmar Machado. Nos ternos do 2o do aru
195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o
projeto e as emendas â Comissão de Administração Pública.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 834/96, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Incentivo á
Industrialização - FINO - e dá outras providências A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com as
Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 834196
EMENDA No 3

Dê-se a seguinte redação ao art. lg da Lei no 11.393, de
6/1/94:
'Art. lg - Fica criado o Fundo de Incentivo à

Industrialização - FINO -, com o objetivo de dar suporte
financeiro a programas destinados ao desenvolvimento
industrial e agroindustrial do Estado-"-
Sala das Reuniões, de junho de 1996,
Anderson Adauto
Justificação: A interiorização do desenvolvimento no Estado
constitui uma necessidade premente, que se manifesta com a
evolução da economia brasileira. Manter o homem no seu local
de origem proporcionará melhores condições de vida à
população.
A agroindústria é o setor da economia maiscapaz de
propiciar essa interiorização. Portanto, o FINO e o PROIM,
criados pela Lei 

no 
11.393, de 6/1/94, devem abrigar, além

do setor industrial, o agroindustrial.
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação da emenda.

EMENDA NO 4
Dê-se a seguinte redação ao lQ do art lo da Lei no
11.393. de 6/1/94:
"Art. lo - .. ...................
# lo - Os recursos do Fundo destinam-se á implantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial e
Agroindustrial - PRÔ-INDUSTRIA -; do Programa de Indução à
Modernização Industrial e Agroindustrial - PROIM - e de
outros programas que vierem a ser instituídos com o objetivo
de promover o desenvolvimento e a modernização do parque
industrial e agroindustrial mineiro.".
Sala das Reuniões, de junho de 1996.
Anderson Adauto
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Justificação: A interiorização do desenvolvimento no Estado

constitui uma necessidade premente, que se manifesta com a
evolução da economia brasileira. Manter o homem no seu local
de origem proporcionará melhores condições de vida à
população.
A agroindústria é o setor da economia mais capaz de
propiciar essa interiorização. Portanto, o FIND e o PROIM,
criados pela Lei flQ 11.393, de 6/1/94, devem abrigar, além
do setor industrial, o agroindustrial.
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação da emenda.

EMENDA NO 5
Acrescente-se ao art. 2g da Lei nQ 11.393, de 6/1/94, o

seguinte parágrafo único-
Art. 2 - . . ..................................
Parágrafo único - Os recursos do FIND serão destinados,
prioritariamente, ao atendimento de programas e ações
implementadas, nos termos deste artigo, em municipios de até
50.000 (cinqüenta mil) habitantes.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: Existe, atualmente, a necessidade de se
interiorizar o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. O
processo de industrialização, Quando concentrado em cidades
de grande porte, pode produzir, ao contrário do que se
pretende, efeitos sociais negativos, amplamente conhecidos,
tais como o agravamento das condições de saúde, saneamento e
moradia.
Ao procurarmos priorizar as ações em cidades de pequeno
porte, pretendemos disseminar, pelo maior número de
localidades possivel, os efeitos benéficos do processo de
desenvolvimento industrial, com a geração de empregos e a
melhoria das condições de vida das populações dos pequenos
municipios mineiros.
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação da emenda

que apresentamos.
EMENDA No 6

Dê-se aos incisos 1, 11 e III do art. 2Q da Lei nQ 11.393,
de 6/1/94, a seguinte redação:
"Art. 2p - ...................................
- a implantação ou a relocalização de unidade industrial

e agroindustrial no Estádo;
II - a expansão da capacidade instalada de unidade
industrial e agroindustrial localizada no Estado;
III - a modernização ou a readequação de unidade industrial

e agroindustrial instalada no Estado
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: Atualmente, a interiorização do
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais traduz uma
necessidade premente, refletida na evolução da economia
brasileira durante anos.
Manter o homem no seu hábitat natural, no seu local de
origem, proporcionará melhores condições de vida à
população.
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A agroindústria é o setor da economia que melhor
possibilita essa interiorização.
Portanto, o FINO e o PROIM, criados pela Lei nQ 11.393, de

6/1/94, devem, além de abrigar o setor industrial, acolher o
agroindustrial
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação da emenda

que apresentamos.
EMENDA No 7

Acrescente-se onde convier;
"Art. .. - Os recursos do Programa de Indução á

Modernização Industrial - PROIM -, de que trata a Lei no
11.393, de 6 de janeiro de 1994, poderão ser direcionados,
em casos de interesse público justificado e relevante, para
o financiamento de obras de natureza pública, realizadas por
empresa ou grupo de empresas privadas.
# l Q - Para habilitar-se ao financiamento previsto neste

artigo, o beneficiário deverá comprovar, ao término da obra,
acréscimo de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) no
recolhimento de ICMS, o qual será calculado sobre o
recolhimento gerado no exercício fiscal anterior ao da
concessão do financiamento.

- Na hipótese do parágrafo anterior, o financiamento
terá prazo de carência de 5 (cinco) anos, não incidindo
juros ou correção monetária sobre o principal durante o
período.

- Em caso de não-cumprimento da exigência prevista no
1 Q, o financiamento obedecerá às normas e condições gerais

previstas na Lei nQ 11.393, de 1994, no que se refere aos
encargos financeiros e aos prazos de carência e
amortização.". -
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação; A parceria entre o Estado e a empresa privada

aparece, nos tempos atuais, como uma das mais importantes
opções para a realização de obras de interesse de toda a
sociedade. A adoção de linhas de financiamento, em condições
especiais, possibilita ao particular a execução de obras
necessárias à comunidade, desonerando, dessa forma, o poder
público, que, então, pode se dedicar a atividade que, por
definição, integra sua natureza especifica.
A proposta de emenda que ora apresentamos, mesmo
estabelecendo condições especiais para a concessão de
financiamentos, não se descura do interesse público, pois
não se trata simplesmente de destinar recursos do Estado,
sem a devida contrapartida, ás empresas particulares Essas,
por seu turno, deverão efetivamente investir na atividade
produtiva, o que terá como resultado, entre outras coisas, a
incrementação na arrecadação de tributos estaduais.
A aprovação da emenda proposta virá viabilizar a parceria
entre o setor público e o setor privado, com o eficiente
atendimento de demandas de amplos setores da população.

EMENDA NO 8
Acrescente-se o seguinte § 4Q ao art lg:
"Art. lg - . . ..................................



§ 4Q - Os novos programas a serem sustentados pelo Fundo
serão instituídos por meio de lei.'.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Gilmar Machado
Justificação: O Projeto de Lei nQ 834/96 determina a
possibilidade de criação de novos programas a serem
financiados pelo FINO. Esse fundo foi criado com a intenção
de financiar o Pró-indústria e o PROIM. E importante que a
criação de novos programas, a serem financiados por esse
fundo, seja discutida e aprovada por esta Assembléia.

EMENDA No 9
Acrescente-se inciso III ao parágrafo único do art. 10 das
Lei nQ 11.393, de 6/1/94:
"Art. 10- ...................................
Parágrafo único - . . ..........................
rir - aprovar projeto ou projetos que traduzam situação

excepcional, visando interesse maior do Estado e da região a
que esta excepcionalidade se fizer presente, desde que
encaminhado pelo Governador do Estado..
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: A economia é um complexo de surpresas,

podendo, a qualquer momento, apresentar situações de difícil
solução ao Governo, as quais precisam, de alguma forma, ser
resolvidas -
0 Governador, que é o representante maior do Poder
Executivo estatal e o responsável pelo desenvolvimento no
Estado e pelo bem-estar da população, pode defrontar-se com
situações emergentes e excepcionais.
A emenda permitirá que tais situações, a principio
insolúveis, possam ser resolvidas com transparência, urna vez
que a decisão ficará a cargo do grupo coordenador formado
por membros de diversos órgãos e entidades da administração
pública.
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação da emenda

que apresentamos.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas do Deputado
Anderson Adauto, que receberam os ns 3 a 7 e 9, e do
Deputado Gilmar Machado, que recebeu o 

no 
8. Nos termos do

2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto e as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 814/96, do

Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento de
Indústrias Estratégicas 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.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

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

Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias,
senhores da imprensa, ocupamos a tribuna neste instante para
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discutir, em 2Q turno, o projeto Conhecido como Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FIJNDIEST.
Entendemos que, realmente, há necessidade de se criarem
estímulos para que possamos atrair investimentos, para
atrair novas empresas para nosso Estado, mas é necessário
também que esse processo de financiamento se dê de forma que
possibilite ao Estado canalizar seus recursos para todos os
setores, e não apenas para as grandes empresas.
No caso, o FUNDIEST tem por objetivo atender a grandes

empreendimentos. Inclusive, ficou conhecido como Fundo Mega.
No nosso entendimento, não somos contra o Estado criar

estímulos, mas não podemos concordar que ele monte as
empresas para que elas possam funcionar sem que ele não
tenha nenhuma participação. Exemplo; o Governo mineiro,
através desse projeto, financiará imóveis, em convênio com
Prefeituras, e concederá financiamento para que as empresas
possam montar suas unidades. Além disso, por todo o
dinheiro emprestado não serão cobrados a essas empresas
correção monetária e juros. Está explicito isso aqui. E como
já apresentamos emendas que foram rejeitadas e o projeto já
foi aprovado em 1 Q turno, não temos como voltar com tais
emendas. Fizemos várias emendas, e as de ns 14 a 18 e 20
eram exatamente para fazer com que as empresas fizessem o
pagamento não dos juros como são os de mercado, hoje, mas
que pudessem buscar taxas internacionais, como está
ocorrendo para outros projetos.
No caso do FINT, que é um programa para pequenas

indústrias de"micros", o Governo está cobrando correção
mais taxa de juros em nível internacional, 3,5% ao ano. E
correto, é justo.

Por que para as pequenas e médias empresas o Governo está
cobrando taxas internacionais mais a correção, e para as
grandes empresas que vão se beneficiar do FIJNDIEST, como é
o caso da Mercedes, estas não terão de pagar juros nem
correção? E como se estivéssemos aqui, hoje, como
trabalhadores, desejosos de uma casa própria. Imagine você
comprando uma casa, o Estado emprestando-lhe o dinheiro e,
depois, você não paga nem juros nem correção. Excelente
negócio E por que isso é concedido a grandes empresas, que
podem pagar, e não é oferecido a pequenas e médias empresas?
Não conseguimos compreender qual a lógica desse Governo.
Esta é a critica principal que fazemos a este programa e, no
caso explicito da Mercedes, o Governo de Minas estará
gastando, para a montagem da empresa, R$400.000.000.00,
sendo que R$260.000,000,00 serão bancados pelo povo
mineiro. E com quê o povo vai ficar? Nada. Nenhuma
participação.
A época do regime militar, quando foi instalada a FIAT, o

Governo de Minas colocou recursos da ordem de 30% do valor
da empresa e ficou com 24% das ações- Agora, estamos
entrando com 60% do valor da empresa e não vamos ficar com
nada.
Ontem, o Governo de Minas retirou parte dos recursos do

PROSAN para atendimento de municípios para jogar na
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Mercedes. Isso foi publicado ontem no 'Minas Gerais". O
Deputado Durval Angelo, nosso Líder, apresentou essa matéria
ontem.

Agora, pergunto aos Lideres do Governo: e aí? Vocês estão
retirando recursos que seriam para atender a vários
municípios para atender a essa empresa. E correto? São
questionamentos que queremos levantar, e entendemos que deve
haver uma maior reflexão, para que o Governo dê tratamento
mais isonômico, o mesmo tratamento para grandes, médias e
pequenas empresas. E este o entendimento que temos. E, para
fazer isto, vamos discutir, mas com calma.
Não podemos fazer isso de qualquer forma. O Deputado

Miguel Martini apresentou o projeto ontem e já quer que ele
seja votado imediatamente Diz que o Governo ficou acuado,
porque as empresas estão pressionando. Se o Governo está
concedendo é porque tem dinheiro. Assim, as pequenas e
médias empresas também têm direito. Temos de tomar cuidado.
Fazem um discurso dizendo que o Estado está em dificuldades
e depois vêm com esses projetos, dizendo que se vai montar
empresas. Não podemos concordar com isso. Discordamos desse
tipo de comportamento.
Queremos deixar registrado que o PT vai continuar cobrando
do Estado, que vem concedendo estímulos e Incentivos. Ele
deve tratar as pequenas empresas como tem tratado as
grandes. Entendemos que as grandes empresas têm recursos e
condições de pegar financiamentos internacionais para se
manterem, e com pequenas e médias empresas o Governo é duro
e não cede nada. As grandes empresas tudo é concedido- Vamos
continuar lutando para que as pequenas e médias empresas
possam funcionar, crescer e gerar empregos. Ao fazer tudo
isso elas irão aumentar a receita do Estado com os impostos
arrecadados. Eram essas as considerações que gostaríamos de
fazer. Quando votarmos, é necessário que saibamos em que
estamos votando. Estamos concedendo ás grandes empresas o
não-pagamento de juros e correção, e não damos o mesmo
tratamento para as pequenas e médias empresas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo' - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, este filme nós já conhecemos, só que, em vez de
assistirmos a comédia, estamos assistindo a tragédia.
Temos um Governo que não começou no ano passado. Na pior

das hipóteses, é a continuidade do grupo de 1983, que detém
a hegemonia política no Estado Esse mesmo Governo fala,
como condição para a redução dos gastos, em demissão dos
servidores, aumento da sua contribuição previdenciária,
corte de direitos e redução de investimentos em educação e
saúde.
Quando deparamos, aqui, com o Projeto ng 814/96,

denominado FUNDIEST, ou do Megafundo, como o próprio Governo
coloca, que tem como objetivo atrair grandes investimentos
para o Estado, percebemos a contradição desse Governo. Mais
ainda: quando vimos os tucanos de plantão no poder, com toda
a cantilena neoliberal, com discursos para a redução da
presença do Estado na economia, até em setores vitais como
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saúde e' educação, percebemos nisso mais uma contradição. Ao
mesmo tempo, para as grandes empresas, para os grandes
investimentos, o FuNDIEST prevê um financiamento de até dez
anos com, pasmem os senhores, a possibilidade de extinção
total dos juros e da correção monetária do financiamento.
Então, o que o Governo está faSndo é implantando o risco
zero para qualquer empresa que queira se instalar em Minas
Gerais. Mais ainda: está entrando na guerra fiscal dos
Estados, que será prejudicial não sÉ, à arrecadação e ao povo
de Minas Gerais como também a outros Estados da Federação.
Entendemos que deveríamos ter uma regulamentação pelo CONFAZ
ou pela própria União, para estabelecer normas mais
igualitárias entre os Estados. Se eles fossem criar
critérios e incentivos, eles deveriam ser criados visando a
beneficiar as regiões mais pobres do Pais, como o vale do
Jequitinhonha, algumas áreas do Nordeste e o vale da
Ribeira, em São Paulo, como uma forma de interiorizar o
desenvolvimento, criando condições para que outras regiões
pudessem se desenvolver.
Mas a gente não assiste a isso, O Governo está nu. Nu em

vista de suas contradições e de seu discurso neoliberal, que
esconde as reais intenções de ter um Estado privatizado e,
mais ainda, a serviço das grandes empresas. Isso porque, à
ALFIND, que atende às médias e às pequenas empresas, não são
dadas as mesmas condições que ao FUNDIEST. O Governo tem o
descaramento de cortar investimento do PROSAN, de
R$23.000.000,00, como denunciamos aqui, ontem, verba
fundamental para o tratamento das bacias do Arrudas e do
Onça, obras que, no caso do Onça, teriam impacto ambiental
rápido na Lagoa da Pampulha. Assim, percebemos essas
contradições. Para que tirar os R$23.000.000,00? Para as
obras de infra-estrutura da Mercedes, em Juiz de Fora. E, ao
que mais assistimos é o silêncio do Governo.
Estamos denunciando essas questões há mais de uma semana e

ainda não tivemos resposta de ninguém do Executivo nem dos
representantes do Governo no Legislativo. Existe um velho
ditado que diz que quem cala consente. Estamos diante de uma
grande transação, de uma negociata que será prejudicial a
Minas Gerais no futuro e que, de certa forma, prejudicará as
pequenas e as médias empresas do Estado. Vimos, ontem, como
parte dessa novela, a questão da Paraibuna, quando o Estado
abre mão de mais de R$70.000.000,00 que a Paraibuna lhe deve
e aciona na Justiça 40.000 pequenas e médias empresas que
gerariam, numa hipótese menos otimista, mais de 200.000
empregos.

Então, vemos que este é um Governo que agrada aos patrões,
um Governo de quem o setor privado gosta e que, por isso,
terá apoio para seus candidatos em Belo Horizonte, em
Contagem e em outras cidades, porque os empresários sabem
que, assim, terão retorno e a bênção do Governo quando forem
inadimplentes para com o Fisco estadual. Eles sabem que,
quando eles quiserem, de alguma forma, ampliar seus
investimentos ou criar novos, farão isso com a tutela do
Estado e com o povo pagando.



Assim, fazemos a nossa denúncia e deixamos bem claro que
votaremos esse projeto, mas não nos furtamos ao debate. Á
Bancada do PT apresentou sete emendas. Seis foram derrotadas
pelo Governo. Entendíamos que a nossa emenda garantiria ao
FUNDIEST uma atração de investimentos, uma política de
investimento do Governo, mas não estabeleceria privilégios e
daria tratamento isonômico a todas as indústrias que
quisessem se instalar.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI NQ 814196
Dê-se a seguinte redação aos incisos 1 e II do art. 2Q:
"Art. 2Q - ....................................

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

e da modernização do parque industrial e agroindustrial
mineiro, em função de elevados efeitos intersetoriaïs.".
Sala das Reuniões, de de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: Atualmente, a interiorização do
desenvolvimento no Estado de Minas Gerais traduz uma
necessidade premente, refletida na evolução da economia
brasileira durante anos
Manter o homem no seu habitat natural, no seu local de
origem, proporcionará melhores condições de vida à
população.
A agroindústria é o setor da economia que melhor
possibilita essa interiorização.
Portanto, o FIJNDIEST deve, além de abrigar o setor
industrial, acolher o agroindustrial
Pelos motivos expostos, contamos com a aprovação da emenda

que apresentamos.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada emenda do Deputado Ánderson
Adauto, que recebeu o ng 2; ela será submetida a votação
independentemente de parecer, nos termos do 4g do art. 196
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, esse projeto
mereceu uma discussão extremamente aprofundada;
solicitaríamos à Presidência a realização de uma chamada
para que os Deputados que estão nas comissões ou na cantina
compareçam ao Plenário a fim de que possamos ter uma votação
mais efetiva. Esse projeto versa sobre os investimentos que
o povo de Minas espera para se atraírem empresas para o
nosso Estado. Portanto, fazemos um apelo a fim de que
possamos ter, realmente, condições de votar, sem que haja
nenhum tipo de questionamento posterior.
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O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados.
Portanto, M' quorum' para a continuação dos trabalhos. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam corno 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 nQ 2. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 814/96
na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Redação,
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 815/96, do

Governador do Estado, que autoriza a Companhia de Distritos
Industriaisde Minas Gerais a doar, em caráter especial de
incentivo à industrialização, imóvel de sua propriedade
localizado em Juiz de Fora. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Romeu Queiroz em que
solicita adiamento da votação do mencionado projeto. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado o
requerimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião até que

• Comissão de Redação conclua seus trabalhos. Está suspensa
• reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 814/96. do Governador do Estado, que cria o Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão Em votação Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a especial de logo mais, ás 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária de debates de amanhã, dia
28. ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 119 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho, Ailton Vilela e
Raul Lima Neto, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência procede à leitura de oficio do
Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC -, Marco Paulo Dani, convidando a Comissão para urna
visita a essa entidade. Encerrada a ia Parte dos trabalhos,
passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposição da Comissão. A Presidência lê
requerimento de autoria do Deputado Paulo Piau, em que
solicita uma audiência pública em reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Agropecuária e Politica Rural para
se discutirem a implantação e o desenvolvimento de empresas
de bases tecnológicas em Minas Gerais. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Anderson Adauto, Presidente, Âilton Vilela - Anivaldo
Coelho - Raul Lima Neto.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos
e noventa e seis, reúnem-se, no Plenarinho II, os Deputados
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Antônio Genaro,
Leonidio Bouças, Arnaldo Penna e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão Havendo número regimental o Presidente, Deputado
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. A seguir, solicita ao Deputado Leonidio Bouças que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos termos do
art. 122, IV, do Regimento Interno, a Presidência acusa o
recebimento, para apreciação desta Comissão, dos Projetos de
Lei ngs 846 a 855/96 e 858 a 862/96. O Deputado Arnaldo
Penna apresenta requerimento solicitando a inversão da ordem
do dia. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Passa-se à fase de discussão e votação de parecer sobre
proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 783,
791, este com a Emenda nQ 1, 796, 802, 843, 844 e 845196
(relator: Deputado Leonidio Bouças). Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Geraldo
Santanna, relator do Projeto de Lei ng 813/96, emite parecer
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
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legalidade e pela juridicidade da proposição com a Emenda ng
1, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar
Machado solicita vista do parecer, e o pedido é deferido
pela Presidência. Registra-se nesse fomento a presença do
Deputado Anivaldo Coelho Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
829/96 (relator: Deputado Simão Pedro Toledo). Os Projetos
de Lei ngs 824 e 839/96 tiveram sua discussão e votação
adiadas em virtude de pedidos de vista formulados pelo
Deputado Leonidio Bouças e deferidos pela Presidência.
Cumprida a finalidade da reunião, 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, 27 de junho de 1996
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto - Paulo
Piau - José Braga.
ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas do dia dezoito de junho de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Gilmar Machado e Elbe Brandão
(substituindo esta ao Deputado José Bonifácio, por indicação
da Liderança da Maioria), membros da supracitada Comissão
Na ausência do Presidente, o Deputado João Leite assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo,
a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os
Srs. José Osvaldo Lasmar, Pró-Reitor de Planejamento da
UEMG; Lindolfo Coelho Paolielio, Diretor e Vice-Presidente
da Associação Comercial do Estado de Minas Gerais; Nelson
Carlos Teixeira, Secretário Executivo da FIEMG; Suely
Policeni Cordeiro, Secretária da Associação dos Docentes da
UEMG e Jolimar Silva, Coordenador dos Estudantes da Escola
de Artes Plásticas da IJEMG, que irão discorrer sobre um
programa de incentivo a estágios supervisionados e sobre a
questão salarial dos professores. A Presidência pede aos
convidados que tomem assento à mesa e esclarece que logo
após os debates serão apreciadas as matérias constantes na
pauta. Com a palavra, os convidados discorrem sobre o
assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme
consta nas notas taquigráficas. Após, a Presidência informa
que não serão apreciadas as matérias da pauta por falta de
"quorum" agradece a presença dos convidados, dos Deputados
e dos demais participantes. convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Irani Barbosa, Presidente - João Leite - Anderson Adauto -

Geraldo Rezende.



ATA DA 209 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e seis de junho de mil novecentos
e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Santanna, Antônio Genaro, Arnaldo Penna,
Durval Ângelo e Elbe Brandão, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Glycon Terra Pinto, Ajalmar Silva e Durval Angelo
(substituindo os dois últimos aos Deputados Romeu Queiroz e
Marcos Helênio, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PSDB e do PT), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que
proceda a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada é subscrita pelos Deputados presentes. A
Presidência esclarece que a reunião se destina a apreciar,
no lQ turno, o parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de Lei nQ 834/96,
que altera a Lei nQ 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências, e lhe acrescenta dispositivos, do qual foi
distribuido avulso na reunião anterior, por solicitação do
relator, Deputado Romeu Queiroz. Submetido a discussão e
votação é aprovado o parecer, que conclui pela aprovação do
projeto com as Emendas nps 1 e 2, da. Comissão de
Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto - Paulo

Piau - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
A Presidência determina, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 83, inciso XX, c/c os arts. 186 e 187, do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ 813/96, do
Governador do Estado, que institui contribuição para
complementar o custeio da aposentadoria do servidor público
estadual, seja distribuido às Comissões de Administração
Pública, de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira
a fim de receber parecer para o lQ turno.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 425/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto em
epígrafe acrescenta o § 4Q ao art. 48 da Lei nQ 7.109, de
13/10/77, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério
Público do Estado de Minas Gerais.
Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que opinou por sua antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade, sendo o parecer
rejeitado em Plenário.
Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de

Administração Pública, que emitiu parecer por sua rejeição.
Nos termos regimentais, vem a proposição, agora, a esta

Comissão para receber parecer.
Fundamentação

Embora a Lei Complementar Federal nQ 82, de 27/3/95 (Lei
Rita Camata), estabeleça que as despesas totais com pessoal
ativo e inativo das administrações direta e indireta do
Estado têm de atingir o percentual máximo de 60% da receita
corrente líquida, sendo que se as despesas excederem esse
limite no exercício de 1995 deverão retornar aos 60% no
prazo de 3 anos, à razão de . 1/3 do excedente por exercício,
a repercussão orçamentária da proposição em exame será
mínima.
Constata-se que o projeto em pauta, que visa a conceder o
beneficio previsto no 3Q do art. 48 da Lei nQ 7.109, de
13/10/77, aos professores que atuaram na esfera municipal,
computando-se esse tempo, irá provocar ligeiro aumento nas
despesas dos cofres públicos. Todavia, há de se considerar
que esse aumento será inexpressivo, não provocando sensível
modificação nos percentuais gastos com funcionários,
porquanto atingirá pequeno número de professores do Quadro
do Magistério estadual- Considere-se ainda que essa promoção
não será concedida simultaneamente a todos os que exerceram
o magistério na área municipal, mas tão-somente àqueles que
forem completando o tempo de serviço previsto na lei citada.
Tal medida é procedente e procura fazer justiça a uma
categoria profissional reconhecidamente sofrida, que
enfrenta problemas os mais adversos possíveis no exercício
do seu trabalho, percebendo baixa remuneração e, na prática,
não obtendo promoção e melhorando de nível somente por
ocasião da aposentadoria.

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

Lei nQ 425/95 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Romeu Queiroz. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Glycon Terra Pinto - José Braga.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 739/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em

epigrafe dispõe sobre o uso de uniformes por policiais civis
nos casos que especifica e dá outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto recebeu
parecer da Comissão de Constituição e Justiça por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida,
a Comissão de Defesa Social opinou por sua rejeição.
Agora, recebemos a matéria para exame desta Comissão.

Fundamentação
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Quanto à ótica orçamentária e financeira, deve-se destacar
o art. SQ do projeto, que estabelece que as despesas
decorrentes do fornecimento de uniformes para os policiais
civis serão cobertas por dotações orçamentárias já
destinadas á Secretaria de Estado da Segurança Pública.
A Lei nQ 12.041, de 28/12/95, que aprovou o orçamento do
Estado para o exercício financeiro de 1996, destinou para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública recursos da ordem
de R$10.602.611,00 para despesas com aquisição de material
de consumo, montante esse suficiente para cobrir os gastos
com a compra dos uniformes de que trata a proposição em
tela.
A medida é oportuna, não trazendo nenhum embaraço para o
sigilo da investigação policial, uma vez que o art. l
estabelece as situações em que os policiais civis deverão
trajar uniforme. A juizo do superior, serão definidas as
situações em que não se recomenda ostensividade, para o bom
andamento do trabalho policial, ocasiões em que o uniforme
não será utilizado

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei np 739/96 no lQ turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Geraldo Rezende - C-lycon Terra Pinto - José Braga.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 755/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei nQ 755/96, de autoria do Deputado Ajalmar
Silva, tem por objetivo tornar obrigatória a veiculação de
informações sobre o seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores no verso dos bilhetes de
passagens de õnibus intermunicipais.
Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo ng
1. Em seguida foi examinado pela Comissão de Defesa do
Consumidor, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1 com a Emenda ng 1, que apresentou.
Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
nos termos regimentais.

Fundamentação
Apesar de estar em vigência no Pais desde 1974, o Seguro
Obrigatório por Danos Causados por Veículos Automotores -
DPVAT - não vem cumprindo o relevante papel social que lhe
foi reservado devido a uma série de fatores, entre eles o
baixo valor das indenizações, a burocracia no sistema
operacional e, principalmente, o desconhecimento, por parte
das vitimas ou de seus familiares, de seus direitos.
Ao legislador estadual cabe atuar, apenas, em relação ao
último desses fatores - a falta de informação. Dai a grande
importância do referido projeto ao determinar que as
informações referentes ao DPVAT passem a constar,
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obrigatoriamente, nos bilhetes de passagens de õnibus das
linhas intermunicipais de modo a promover a divulgação e a
facilitar o acesso ao texto dos direitos básicos dos
passageiros, em caso de eventuais acidentes.
Anualmente, no Pais, cerca de 50.000 brasileiros perdem a
vida em acidentes de trânsito; 350.000 ficam feridos, e
210.000, com alguma lesão permanente. Das vítimas fatais,
28% são motoristas, e 72% são passageiros. No Brasil, para
cada 10 mil veiculas Que trafegam em suas rodovias, morrem
18,5 pessoas. Segundo dados do Ministério dos Transportes,
Minas Gerais é o recordista de morte nas estradas: -1.268
vitimas fatais em 1994, com 9.029 feridos, seguido de São
Paulo, com 726 vitimas fatais e 4.769 feridos. Minas
concentra 18% dos acidentes de trânsito do Pais, detendo o
lamentável titulo de campeão brasileiro de acidentes.
Os acidentes de trânsito já ocupam o sexto lugar entre as
causas de morte no Pais. Os custos dessa verdadeira
carnificina são altíssimos, tanto em termos de gastos com
saúde quanto no que se refere à perda de vidas, incidente,
em sua maioria, nas faixas etárias mais produtivas (a idade
média dos mortos no trânsito é de 33 anos). Por tudo isso, é
crucial para o cidadão conhecer os direitos da vitima de
acidente.
Com esse projeto, o Estado contribuiria para minimizar a

generalizada falta de informações por parte dos segurados em
relação ao seguro obrigatório a que têm direito em caso de
acidente, um drama que já se tornou freqüente na vida de
milhares de brasileiros.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice ã

aprovação do projeto, urna vez que os custos dele decorrentes
correrão por conta da iniciativa privada.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 756/96 na forma do Substitutivo nQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Defesa do Consumidor.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

José Braga - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O tp TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 834/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira 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 n 116/96,
altera a Lei np 11.393, de 6/1/94, Quecria o Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências.
Publicada em 5/6/96, a proposição, que tramita em regime de
urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado,
foi distribuída às Comissões supramencionadas para, em



reunião conjunta, receber parecer, consoante o art. 222 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O FINO, criado pela Lei nQ 11.393. de 1994, tem sido um
importante instrumento de financiamento utilizado pelo
Estado para fomentar o desenvolvimento industrial.
Pretende o Poder Executivo modificar algumas disposições
legais referentes à sua organização e funcionamento, de modo
a torná-lo apto ao atendimento de novas demandas, tendo em
vista a atual política efetivada pelo poder público estadual
de atrair mais empreendimentos para o parque industrial
mineiro e de expandir os já existentes.
Com as alterações propostas, o referido Fundo,

originalmente criado para sustentar o Programa de Integração
e Diversificação Industrial - PRÓ-INDUSTRIA - e o Programa
de Indução à Modernização Industrial - PROIM -, passará,
também, a destinar recursos a outros programas que vierem a
ser instituídos em prol do desenvolvimento da
Industrialização regional- Ademais, passará a contar com
maior flexibilidade, principalmente no que diz respeito às
condições para a concessão de financiamento com os seus
recursos, tudo visando propiciar ao Estado de Minas Gerais
condições competitivas para firmar-se como um dos mais
promissores para a expansão industrial não só desta
Federação como de toda a América Latina.
A matéria em análise, envolvendo o direito financeiro e
orçamentário, insere-se no rol daquelas da competência
legislativa estadual, nos termos do art. 24, 1 e II, da
Constituição da República.
A proposição atende, ainda, aos ditames da Lei Complementar
ng 27, de 19/11/93, alterada pela Lei Complementar nQ 36, de
18/1/95, que estabelece normas de caráter geral para a
instituição, a gestão e a extinção de fundos.
Sendo assim, inexistem óbices de natureza constitucional e
infraconstitucional que comprometam a tramitação do projeto
de lei em epigrafe.
Contudo, faz-se necessário conferir ao texto proposto para

os incisos II e III do art. 6Q do projeto, que tratam dos
prazos de carência e amortização dos financiamentos, maior
clareza, já que sua redação aparentemente dúbia poderia
gerar futuras controvérsias quanto à correta aplicação dos
ditos dispositivos. Por tal motivo, apresentamos as Emendas
ns 1 e 2, ao final deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
834/96 com as Emendas nQs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N9 1
Dê-se ao inciso II do art. 6Q a que se refere o art. lQ do
projeto.a seguinte redação:
"Art. 6Q - .. .................................
II - o prazo de carência será de até 36 (trinta e seis)

meses contados da data da liberação dos recursos;".
EMENDA No 2
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Dê-se ao inciso III do art. 6Q a que se refere o art. lQ do
projeto a seguinte redação:
"Art. 6 - .. ..................................
III - o prazo de amortização será de até 60 (sessenta)

meses contados da data do término do prazo de carência;".
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Leonídio Bouças -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Simão
Pedro Toledo.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
834/96 altera a Lei nQ 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo
de Incentivo à Industrialização - FINO - e dá outras
providências, acrescentando-lhe também novos dispositivos.
Publicada, foi a proposição distribuida às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para que fossem elaborados os respectivos
pareceres. A primeira das mencionadas Comissões concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria com as Emendas nQ 1 e 2, que
apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão para que
seja elaborado seu parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem como escopo a modificação da
Lei nQ 11.393, de 1994, que, em face de fatos
supervenientes, não atende mais de forma plena às
necessidades existentes.
A primeira modificação propostaretira do texto da lei
vigente a restrição a que o FINO financie outros programas
de desenvolvimento e modernização industrial além do PRO-
INDUSTRIA e do PROIM.
Tal providência merece acolhimento, uma vez que novos
programas podem e devem ser criados. Não há sentido em se
restringir o uso dos recursos do FINO exclusivamente para os
programas já existentes. Devemos destacar, também, que é
exigida a recomendação do grupo coordenador para que novos
programas passem a ser financiados pelo FINO.
No que tange à contrapartida exigida para financiamentos a

serem aplicados em investimentos fixos, o projeto estabelece
o percentual único de 10% para todo o Estado, em contraste
com a diferenciação anteriormente existente.
A alteração proposta para o inciso II do art. 6Q suprime a
diferença estabelecida no prazo de carência em relação a
financiamentos concedidos para a realização de investimentos
fixos e para a constituição de capital de giro. Parece-nos
adequada a medida em função do alto custo de captação hoje
existente, o que faz, muitas vezes, o capital de giro ser
fundamental para as empresas.
Para o inciso VII do art. 6Q, o projeto propõe que o agente
financeiro possa exigir garantias fidejussórias, o que nos
parece bastante plausivel. Trata-se de caução de natureza
pessoal, que se diferencia daquelas de caráter real. Possui,
contudo, grande eficácia na garantia dos créditos.
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Conc 1 usão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 834/96 no lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Durval Angelo (voto contrário) - Paulo Piau - Miguel
Martini

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 835/95

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira 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 117/96,
visa autorizar o Estado a contratar operação de crédito para
os fins que menciona e dá outras providências.
Publicada em 5/6/96, a proposição, que tramita em regime de
urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado,
foi distribuída ás Comissões supracitadas para, em reunião
conjunta, receber parecer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Com a realização da operação de crédito de que trata o
projeto de lei em análise, busca o Estado os recursos
financeiros necessários à realização de diversas obras
públicas Trata-se de recursos originados do lucro anual da
Companhia Vale do Rio Doce, que serão usados para o
desenvolvimento da região de Minas Gerais sob a influência
dessa Companhia, como explica o Governador do Estado em sua
mensagem.
Entre as atribuições do Chefe do Poder Executivo Estadual,
constitucionalmente previstas no art. 90 da Carta mineira,
figura a de contrair empréstimo externo ou interno apôs
autorização da Assembléia Legislativa.
A necessidade de consentimento legislativo é prevista
também no art. 61, IV, da Constituição do Estado, segundo o
qual cabe a esta Casa dispor sobre a divida pública e sobre
abertura e operação de crédito que o Estado realize, sendo
vedados, conforme preceitua o art. 161, X, do referido texto
legal, o lançamento de títulos da divida pública estadual e
a realização de operação de crédito interna e externa sem
prévia autorização da Assembléia Legislativa
Tais dispositivos revestem-se de suma importância porque
permitem ao Poder Legislativo a fiscalização e o controle do
endividamento do Estado
Aliás, é em face da função de fiscalização do Poder
Legislativo que o Poder Executivo se compromete a encaminhar
à Assembléia, em sua íntegra, o contrato celebrado, conforme
dispõe o art. 2Q do projeto, e a remeter informações,
detalhadas sobre os projetos financiados à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, como estabelece o
aru S.
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Como garantia para a realização da operação de crédito
prevista na proposição, o art. 4Q menciona a vinculação de
quotas próprias do Estado do Fundo de Participação dos
Estados - FPE -, de que trata o art. 159, 1, "a, da
Constituição Federal.
Quanto a isso não há reparos a fazer, uma vez que, embora
exista a vedação genérica da vinculação de receita de
imposto a órgão, fundo ou despesa, expressa no art. 161, 1V,
da Constituição mineira, prevalece a ressalva constante na
alínea 'e' do mesmo dispositivo, que permite a prestação de
garantias às operações de crédito por antecipação de
receita.
Do ponto de vista formal, o projeto não encontra óbice,
quer no que tange â competência do Estado para legislar
sobre a matéria, quer quanto à iniciativa da proposição.
Verificamos, contudo, certas imperfeições do ponto de vista
de redação legislativa Que nos levam a apresentar algumas
emendas, a nosso ver necessárias.
O inciso 1 do art. lQ menciona o Programa de Mobilização

Comunitária, quando o nome correto do aludido programa é
Programa de Mobilização de Comunidades, o que justifica a
Emenda nQ 1.
Já o inciso IV do mesmo artigo prevê verba para acesso ao

Distrito Industrial de Coronel Fabriciano. Entendemos que a
verba se destina à realização de obras viárias no referido
acesso, o que dá ensejo à Emenda nQ 2, visando tornar mais
clara a redação do dispositivo.
A Emenda nQ 3 esclarece a destinação dos recursos que serão

encaminhados ao Centro de Feiras de Belo Horizonte.
Por fim, por meio da Emenda nQ 4, julgamos conveniente dar
nova redação ao art. SQ, por considerarmos que as
informações sobre os projetos financiados deverão ser
enviadas à Assembléia Legislativa, que é titular do poder de
controle externo da administração pública, e não diretamente
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
835/96 com as Emendas nQs 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA NO 1
Substitua-se, no inciso 1 do art. lQ, a expressão "Programa
de Mobilização Comunitária" por 'Programa de Mobilização de
Comunidades".

EMENDA No 2
Substitua-se, no inciso IV do art. l, a expressão 'para
acesso' por 'para realização de obras viárias no acesso".

EMENDA NO 3
Substitua-se, no inciso V do art. 1 Q, a expressão 'para o

Centro de Feiras de Belo Horizonte' por 'para ampliação das
atividades do Centro de Feiras de Belo Horizonte'.

EMENDA Ng 4
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3 - O Poder Executivo enviará informações detalhadas

sobre os projetos financiados á Assembléia Legislativa, que
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poderá requisitar o fornecimento de outros dados necessários
à avaliação da aplicação dos recursos previstos no art. l
desta lei.".
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Antônio Genaro.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela

autoriza o Estado a contratar operação de crédito para os
fins que menciona e dá outras providências.
Preliminarmente, a comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria e lhe apresentou as Emendas ns 1
a 4.
Cabe agora a esta Comissão analisar a proposição, que
tramita em regime de urgência a requerimento do Governador
do Estado, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.

Fundamentação
O projeto em apreço autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito junto à 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.
De acordo com o art. 1Q do projeto, os recursos tomados
serão utilizados em cinco projetos específicos: pavimentação
do trecho Santa Bárbara-Mariana da Rodovia MG-129, melhorias
no aeroporto de Governador Valadares, construção do acesso
ao Distrito Industrial de Coronel Fabriciano, aplicação de
recursos no Centro de Feiras de Belo Horizonte e no Programa
de Mobilização Comunitária.
No tocante á regulamentação do endividamento público, de
acordo com o art. 52, V a VII, da Constituição Federal,
compete privativamente ao Senado Federal autorizar, fixar e
dispor sobre limites globais e condições de operações de
crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. Nesse aspecto, a realização de
operações de crédito pelo Governo Estadual está balizada
pelos rígidos limites estabelecidos pela Resolução nQ 69. de
14/12/95, do Senado Federal.
Em nível de classificação patrimonial, o financiamento
pretendido, pela sua natureza, deve ser classificado no
passivo permanente do Estado como divida fundada interna por
contratos. Tomando por base o balancete mensal do Estado do
mês de maio de 1996, divulgado pela Secretaria da Fazenda,
temos que, atualmente, a divida fundada interna do Estado
por contratos perfaz o montante de R$2.580.919.451,23,
representando 24% do total da dívida fundada da
administração direta do Estado.
Quanto á classificação orçamentária, a Lei no 12.041, de
28/12/95, que aprovou o orçamento para o exercício de 1996,
prevê dotações orçamentárias para a execução dos programas e
das obras a serem financiados com os recursos obtidos por
esse empréstimo. Em seu volume 5, a Lei Orçamentária
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discrimina os investimentos por região do Estado. Os
programas previstos nos incisos II e Iii do art. 1Q de
projeto em comento são passíveis de execução através da
rubrica 'Diversos Municípios", sendo que as obras para
implantação do acesso ao Distritô Industrial de Coronel
Fabriciano, inciso IV, estão claramente citadas na pág. 240
do referido volume.
No que tange á garantia da operação de crédito, o Poder
Executivo oferece os recursos provenientes da quota do
Estado no Fundo de Participação dos Estados - FPE. Essa
garantia é perfeitamente válida, uma vez que a vinculação de
tal receita é permitida por lei, como consta nas ressalvas
do art. 161, IV, da Constituição mineira.
Ressaltamos ainda que, conforme disposto no art. 2Q da
proposição, o Executivo se compromete a encaminhar a esta
Casa o contrato celebrado com a Companhia Vale do Rio Doce,
em sua integra, no prazo máximo de 30 dias contados de sua
assinatura.
Quanto ao acompanhamento da execução do objeto do contrato
resultante deste projeto, o art. SQ determina que o Poder
Executivo encaminhará á Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária da Assembléia Legislativa informações
detalhadas sobre os projetos financiados. Caberá, pois, a
esta Comissão, com o auxilio do Tribunal de Contas,
acompanhar a aplicação dos recursos obtidos com esse
empréstimo, de modo a cumprir diligentemente sua função
fiscalizadora, prerrogativa inerente à atuação legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 835/96 no lQ turno, com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996-
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Romeu Queiroz - Antônio Genaro - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 857/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da

Mensagem ng 123/96, o Projeto de Lei nQ857/96, que objetiva
autorizar o Poder Executivo a alienar imóveis que
especifica, situados nos Municípios de Curvelo, Sabinópolis
e Pouso Alegre.
Publicada no 'Diário do Legislativo' de 19/6/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do Governador do Estado, vem ás Comissões
supracitadas para delas receber parecer, em reunião
conjunta.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. a" do
Regimento interno, passamos ao exame preliminar da matéria
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
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A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o
Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do Estado,
situados nos Municípios de Curvelo, Sabinôpolis e Pouso
Alegre, havidos por força de sentença judicial e por dação
em pagamento.
Qualquer alienação de bens de propriedade do Estado deve
fazer-se com observância simultânea de normas do direito
privado e de preceitos de natureza constitucional e
administrativa. Quanto à espécie, devemos atentar para o que
dispõe o art. 18, caput, da Constituição mineira, bem como
o art. 17 da Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, e o arU 67
do Código Civil.
Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que, por via
de regra, a validade da alienação de imóvel do Estado
depende da outorga de especifica autorização legislativa, da
existência de interesse público, da avaliação e da
licitação Ademais, o imóvel objeto da alienação não pode
estar afetado ao uso comum do povo nem estar sendo usado
para atendimento de finalidade administrativa especial-
De pronto, verificamos que o imóvel que se pretende alienar

se encontra sem nenhuma destinação pública. O Chefe do Poder
Executivo nos informa que os bens a serem alienados estão
ociosos, sem nenhuma perspectiva de aproveitamento.
Por outro lado, o interesse público que envolve a operação

é evidenciado pelo fato de que a alienação pretendida visa à
racionalização administrativa e, no contexto da política de
desmobilização, ao aproveitamento dos recursos advindos da
transação no custeio de atividades essenciais do Estado.
Quanto à avaliação e à licitação, não nos cabe observar
senão que deverão ser realizadas pelo órgão competente do
Poder Executivo.
Assim sendo, por atender o projeto em análise aos preceitos
legais que disciplinam a matéria, não encontramos óbice
constitucional ou legal à sua tramitação.
Entretanto, cabe-nos observar que a palavra 'alienação' é
entendida como sinônimo de venda. Todavia, no Direito
Administrativo, conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, em
seu livro 'Direito Administrativo Brasileiro', alienação é
forma de se transmitir a propriedade, seja a titulo oneroso,
seja a titulo gratuito, e é gênero, ao passo que venda é uma
espécie de alienação.
Visando a aprimorar o projeto e a obedecer aos ditames da
doutrina, entendemos que melhor seria substituir a palavra
"alienar" pela palavra 'vender". Estribados nesse
raciocínio, apresentamos, ao final deste parecer, emendas ao
projeto, visando ao seu aperfeiçoamento.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
857/96 com as Emendas nQ 1, 2 e 3, redigidas a seguir.

EMENDA No 1
Substitua-se, no art. lQ, a palavra "alienar' pela palavra
"vender".

EMENDA Hp 2
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Acrescente-se onde convier:
•'Art -----O parágrafo único do art. 3Q da Lei flQ 12.188,

de 10 de junho de 1996, passa a ter a seguinte redação:
'Parágrafo único - As competências atribuídas á Secretaria

de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos
relativas às atividades de recursos hídricos ficam
transferidas para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável -

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier:
"Art----- - Fica suprimido o inciso ir do art. 3Q da Lei

ng 12.170, de 29 de maio de 1996, renumerando-se os incisos
seguintes.".
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - José Braga, relator - Paulo

Piau - Glycon Terra Pinto.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em pauta

autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis que especifica,
situados nos Municípios de Curvelo, Sabinópolis e Pouso
Alegre.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto e lhe apresentou as Emendas ngs 1 a 3,
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento autoriza o Poder Executivo a

alienar os imóveis que especifica, situados nos Municípios
de Curvelo, Sabinópolis e Pouso Alegre. Conforme a mensagem
que acompanha a referida proposição, os imóveis estão
ociosos, sem perspectiva de aproveitamento, e os recursos
auferidos mediante a venda proposta serão aproveitados no
custeio de atividades essenciais.
Conforme estatui a Lei nQ 4.320, de 17/3/64, em seu art.
11, f 4Q, a receita poderá ser corrente e de capital, e a
venda de bens se inclui nesta última. Sob a ótica
orçamentária, portanto, o projeto em análise virá aumentar
os recursos dos cofres públicos, mediante o ingresso de
receita de capital
Prescreve, ainda, a citada lei, no seu arU 105, 2Q, que
a movimentação dos valores fixos compreendidos no ativo
permanente - entre eles, registrem-se os bens imóveis - se
fará com autorização explicita do Legislativo, dada em lei
especial. A proposição em tela, portanto, está em
consonância com esse preceito legal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 857/96, no lQ turno, com as Emendas ns 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator
- Paulo Piau - José Braga.
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PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 471/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, a proposição em

análise objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Senhora de Oliveira.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta

Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
Sob os aspectos financeiro e orçamentário, a proposição não
acarreta despesas para o Estado e não causa nenhum impacto
na lei orçamentária.
Com a efetivação da proposta contida no projeto, será
possível dotar a comunidade de local para a prática de
exercícios físicos e entretenimento, o que é de enorme
interesse para a população e justifica a perda patrimonial
em questão.
Vale ainda ressaltar que o Executivo, emresposta à

diligência solicitada, manifestou-se favorável á doação.
Não há óbice, portanto, á tramitação da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 471/95 na forma original
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Glycon Terra Pinto - José Braga.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 706/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei
em epígrafe autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG - a doar à Companhia de Habitação de
Minas Gerais - COHAB - o imóvel que especifica.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma proposta,
retornando agora a esta Comissão para receber parecer,
consoante os termos regimentais.

Fundamentação
Conforme foi manifestado anteriormente, a proposição sob

comento não apresenta nenhum impacto no orçamento estadual
não gera despesas nem provoca aumento de receita.
A doação que se pretende visa a transferir a propriedade de
um imóvel de um órgão estadual para outro órgão da
administração indireta, ou seja, a referida propriedade
continuará a pertencer ao patrimônio público. Saliente-se,
ainda, que o interesse público que motiva a presente
transação imobiliária é relevante e justificado, porquanto
trará grandes dividendos sociais. Na área doada serão
construidas unidades habitacionais, destinadas a famílias de
baixa renda.
Acrescente-se, ainda, que a proposição sob análise vem
atender ao disposto no art. 105, f 2, da Lei nQ 4.320, de
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17 de março de 1964, que determina que a movimentação dos
valores compreendidos no ativo permanente das entidades da
administração pública far-se-á com autorização explicita do
Legislativo, mediante lei especial.

Conclusão
Em face do exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 706/96, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Anderson Adauto - Leonidio Bouças - Olinto Godinho.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 816/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela

dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social, cria
o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - e dá
outras providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo nQ 1, com subemendas, que receberam o nQ 1, às
Emendas ns 1 e 2 e com as Emendas nos 4 a 7.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos em anexo a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
Temos, em nosso Pais, uma grande parcela da população com
renda insuficiente para a satisfação de suas necessidades
básicas, em decorrência da concentração da renda, da
recessão e do desemprego.
Em vista desse quadro econômico, torna-se indispensável a
presença do Estado, por meio da política de assistência
social.
Entendemos, conforme nos manifestamos anteriormente, que a

destinação de recursos públicos para a assistência social
apresenta uma relação custo/benefício favorável
Julgamos, também, que as medidas propostas possibilitarão
melhor utilização desses recursos, pois haverá uma
desconcentração das decisões, com a participação de órgãos
colegiados, de entidades não governamentais e das esferas
municipais, o que dará mais transparência ao Processo e
tornará mais eficiente a fiscalização-

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 816/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Marcos Helênio - Alencar da Silveira Júnior - Romeu Queiroz.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 816196

Dispõe sobre a Política 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
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Dos Objetivos e dos Princípios da Política Estadual de

Assistência Social
Art. l - A assistência social, direito do cidadão 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 cidadão.
Art. 2 - O Estado e os municípios observarão os princípios
e as diretrizes estabelecidos nesta lei na formulação de
suas políticas de assistência social. -
Art. 3 - A Política Estadual de Assistência Social tem por

objetivos:
- o amparo à criança e ao adolescente carente;

II - o amparo ao idoso carente;
III - o amparo à pessoa portadora de deficiência e a
promoção de sua habilitação, reabilitação,
profissionalização e integração ao mercado de trabalho;
IV - o amparo à 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 disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Art. 4Q - A Política Estadual de Assistência Social rege-se

pelos seguintes principias:
- primazia do atendimento às necessidades sociais sobre

as exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar

o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais
politicas públicas;
III - respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia e a

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

discriminação de qualquer natureza, às populações urbanas e
rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, dos serviços, dos
programas e dos projetos assistenciais, bem como •dos
recursos concedidos pelo poder público e dos critérios para
sua concessão.
Art. 5Q - Consideram-se entidades e organizações de
assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos,
atendimento e assessoramento aos beneficiários desta lei,
bem como as que atuam na defesa de seus direitos.
Parágrafo único - As entidades com fins lucrativos poderão
prestar serviços ao sistema de assistência social, de forma
complementar, em caso de necessidade premente, mediante
contrato firmado com o poder público estadual ou municipal
nos termos da Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993,
ouvido o respectivo conselho de assistência social.

Capitulo II
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Da Organização e da Gestão da Política Estadual de
Assistência Social

Art. 6 - O 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. 7ç. -
Art. 7 - Compete ao Estado:

- destinar recursos financeiros para os fundos municipais
de assistência social, a titulo de participação no custeio
do pagamento dos auxilios natalidade e funeral, mediante
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 nos conselhos estadual e municipais, respeitando a
realidade regional e local;
tIl - realizar e financiar, em conjunto comos municipips,

as ações assistenciais de 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;
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 beneficio a que se refere o art. 20 da Lei Federal n
8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Aru BQ - A instância coordenadora da Política Estadual de
Assistência Social é a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.
• Parágrafo único - A Secretaria de que trata este artigo
será a responsável pela formulação da Política Estadual de
Assistência Social, estabelecendo as normas gerais, os
critérios para a definição de prioridades e elegibilidade,
os padrões de qualidade na prestação de benefícios,
serviços, programas e projetos.
Art. 9	- Compete à Secretaria de Estado do Trabalho, da

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

de assistência social do 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 -;
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VI - proceder à transferência de recursos do FEAS para os
fundos municipais de assistência social, em consonância com
os planos municipais aprovados pelos conselhos municipais de
assistência social;
VII - encaminhar à apreciação do CEAS relatórios
trimestrais e anuais de atividades e de realização
financeira dos recursos;
VIII - prestar assessoramento técnico aos municípios e ás

entidades e às organizações de assistência social
IX - formular, juntamente com o Governo Federal, políticas

para a qualificação sistemática e continuada de recursos
humanos 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 comas municípios;
XII - assistir e orientar as entidades e as organizações

cadastradas;
XIII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas
políticas socioeconômicas setoriais, visando à definição do
patamar mínimo de 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 - As instâncias deliberativas do sistema
descentralizado e participativo de assistência social, de
caráter e composição paritária entre Governo e sociedade
civil, são:

- as Conferências Estadual e Municipais de Assistência
Social;
II - os Conselhos Estadual e Municipais de Assistência

Social.
Art. 11 - Fica criado o Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS -, órgão superior de deliberação colegiada,
vinculado á Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, cujos membros, nomeados
pelo Governador, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida 1
(uma) recondução por igual período.
Art. 12 - O CEAS é composto de 20 (vinte) membros e
respectivos suplentes, cujos nomes são indicados à
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, de acordo com a seguinte
configuração:
1 - 10 (dez) representantes de órgãos governamentais,

sendo:
a) 2 (dois) da Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
b) 1 (um) da Secretaria de Estado da Educação;
c) 1 (um) da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral
d) 1 (um) da Secretaria de Estado da Saúde;
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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;
Ii) 2 (dois) representantes governamentais dos Conselhos

Municipais de Assistência Social;

 

11 - 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 de defesa dos direitos de

beneficiários da assistência social, de âmbito estadual;
c) 1 (um) de entidades representativas das instituições
privadas 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 entidades representativas de trabalhadores

na área de assistência social, de âmbito estadual;
f) 2 (dois) representantes não governamentais dos Conselhos

Municipais de Assistência Social.

 

l - Os representantes de secretarias de Estado serão
indicados pelos titulares das Pastas.

- Os representantes dos conselhos municipais, dos
Secretários Municipais, dos usuários, das entidades de
defesa dos direitos de beneficiários, dos trabalhadores da
área e das entidades prestadoras de serviço de que tratam os
incisos deste artigo serão eleitos em foro próprio, com
registro em ata especifica.
f 3Q - Os membros do CEAS não serão remunerados e suas

funções serão consideradas serviço público relevante.
§ 4Q - O CEAS é presidido por um de seus integrantes
eleitos entre seus membros para mandato de 1 (um) ano,
permitida recondução por igual período.

 

# 5 - O CEAS contará 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 - normatizar as ações e regular a prestação de serviços

de natureza pública e privada no campo da assistência
social
Til - normatizar o registro e registrar as entidades e as

organizações de assistência social cuja área de atuação
ultrapasse o limite de 1 (um) município;
IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e

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

extraordinariamente, por decisão da maioria absoluta de seus
membros, a Conferência Estadual de Assistência Social,
precedida de pré-conferências regionais, a qual terá
atribuição de avaliar a situação da assistência social e
definir diretrizes e prioridades para a Polí

t
ica Estadual de

Assistência Social
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VI - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da
assistência social encaminhada pela Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente;
VII - aprovar critérios para a transferência de recursos
para os fundos municipais de assistência social,
considerando os planos municipais de assistência social, bem
como indicadores que permitam una distribuição mais
eqüitativa entre as regiões, tais como população, renda 'per
capita", mortalidade infantil e concentração de renda;
VIII - disciplinar os procedimentos de repasse de recursos
para as entidades e as organizações de assistência social,
sem prejuízo do disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IX - fiscalizar, acompanhar e avaliar a gestão de recursos,

bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e
dos projetos aprovados;
X - apreciar e aprovar os planos de aplicação de recursos

do FEAS;
XI - determinar as diligências necessárias ao
esclarecimento de dúvida quanto à correta utilização de
recursos de assistência social por parte das entidades
beneficiãrias, ouvidos os Conselhos Municipais de
Assistência Social em primeira instância;
XII - sugerir e aprovar mecanismos de participação do
cidadão e de segmentos da comunidade na fiscalização da
aplicação dos recursos de assistência social e na avaliação
dos resultados;
XIII - aprovar critérios para a celebração de contratos ou
convênios entre os órgãos governamentais e não
governamentais na área de assistência social
XIV - 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; -
XV - regulamentar, suplementarmente, as normas

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
de acordo com os arts. 20 e 22 da Lei Federal nD 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
XVI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de
assistência social prestados pelos órgãos governamentais e
não governamentais do Estado, espectalmente as condições de
acesso da população a esses serviços, indicando as medidas
pertinentes à correção de exclusões constatadas;
XVII - propor modificações na estrutura do sistema estadual

que visem à promoção, á proteção e à defesa dos direitos dos
usuários da assistência social;
XVIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XIX - fazer publicar, no órgão oficial do Estado e em
periódicos de circulação no Estado, súmula de suas atas e
resoluções, bem como demonstrativos das contas aprovadas do
FEAS;
XX - dar posse aos Conselheiros, a partir da sua
instalação;
XXI - estimular e incentivar a atualização permanente dos
servidores de instituições governamentais e não
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governamentais envolvidos na prestação de serviços de
assistência social;
Xxii - articular-se com o Conselho Nacional e os Conselhos
Municipais, bem como com organizações governamentais,
nacionais e estrangeiras, propondo intercâmbio, celebração
de convênio ou outro meio com vistas á superação de
problemas sociais do Estado;
XXIII - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Assistência

Social
XXIV - zelar pela observância do disposto nesta lei e

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

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos
de Assistência Social

Seção 1
Dos Benefícios Eventuais

Art. 14 - Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que
visam ao pagamento dos auxílios natalidade e funeral ás
famílias cuja renda mensal per capita' seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário mínimo.

1Q - O CEAS regulamentará a concessão e o valor dos
benefícios previstos neste artigo,' mediante critérios e
prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS.
# 2g - Poderão ser estabelecidos outros benefícios

eventuais nos casos de calamidade pública e para atender.a
necessidades advindas de situação de vulnerabilidade
temporária, com prioridade para a criança, a família, o
idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante e a
nut r i z.
# 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 até 6 (seis) anos de
idade, nos termos 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, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos, os princípios e as
diretrizes estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - Na . organização dos serviços será dada

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

Seção III
Dos Programas de Assistência Social

Art. 16 - Os programas de assistência social compreendem
ações integradas e complementares com objetivos, prazos e
área de abrangência definidos, com vistas a qualificar,
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incentivar e melhorar os benefícios e os serviços
assistenciais.
§ l - Os programas de que trata este artigo serão

definidos pelo CEAS, obedecidos os principios, os objetivos
e as diretrizes que regem esta lei, em consonância com as
prioridades definidas pelos Conselhos Municipais de
Assistência Social e constantes nos planos municipais, com
prioridade de inserção profissional e social.
6 2o - Os programas voltados para os idosos e para a
integração das pessoas portadoras de deficiência serão
articulados com o beneficio de prestação continuada,
estabelecido no art. 20 da Lei Federal no 8742, de 7 de
dezembro de 1993.

Seção IV
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

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

Capitulo IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 19 - O CEAS, por decisão da maioria absoluta de seus
membros, ouvido o Conselho Nacional de Assistência Social e
respeitados o orçamento estadual e a disponibilidade 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 da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social e da Criança e do Adolescente promoverá
os atos necessários à implantação do Conselho Estadual de
Assistência Social, de conformidade com o disposto no art
12 desta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
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 o recadastramento
das entidades beneficiárias de recursos de assistência
social, com vistas â avaliação de sua organização, do
cumprimento de seus objetivos e da observância dos critérios
estabelecidos pelo CEAS.
Parágrafo único - Para cadastramento ou recadastramento de

entidades assistenciais na Secretaria de Estado do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente será
exigida a apresentação do certificado de registro e
autorização de funcionamento expedido pelo Conselho
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Municipal de Assistência Social, onde este estiver
constituído.
Art. 22 - As entidades e as organizações de que trata o
art. 13, III, que incorrerem em irregularidade na prestação
de recursos repassados pelos poderes públicos terão sua
inscrição no CEAS cancelada ou suspensa, segundo critérios a
serem definidos pelo próprio CEAS, sem prejuízo das ações
civeis e penais cabíveis, resguardando-se o atendimento aos
usuários, conforme normas do Conselho Nacional de
Assistência Social.
Art. 23 - O CEAS terá o prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, a partir da data da primeira investidura de seus
membros, para elaborar o Regimento Interno, que disporá
sobre o funcionamento e a estrutura do Conselho-
Art. 24 - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da publicação desta lei, deverá nomear
comissão paritária para elaborar a proposta de reordenamento
•dos órgãos da assistência social na esfera estadual, na
forma do art. SQ da Lei Federal nQ 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.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 818/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que
menciona ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
No 1Q turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo flQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça.
Em obediência aos termos regimentais, retorna agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer e elaborar-
se a redação do vencido, que segue anexa.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em tela,

aperfeiçoado pelo Substitutivo nQ 1, está em consonância com
a legislação em vigor, não apresentando nenhum impedimento a
sua aprovação, quanto ao aspecto orçamentário.
A referida transação imobiliária provocará perda
patrimonial para o Estado, mas se justifica essa redução do
ativo imobilizado pelo interesse público que a motivou.
Dividendos sociais advirão dessa doação, pois trabalhadores
sem terra serão assentados na Fazenda Porto Feliz. Busca,
assim, o Governo solução para as tensões sociais existentes
no local, além de contribuir para diminuir os conflitos
fundiários em Minas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 818/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.



Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator -
Alencar da Silveira Júnior - Geraldo Rezende - Marcos
Helênio.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI Ng 818196

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA - imóvel que
especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lo Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
- imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno
com área de 4.915.600m2 (quatro milhões novecentos e quinze
mil e seiscentos metros quadrados), com os seguintes limites
e confrontações; a linha divisória principia em um marco na
divisa de terreno de propriedade de José Francisco de Assis
e de imóvel do espólio de Sabino Romão Guimarães, na
localidade denominada Vertentinha, de onde parte vertente
acima, fazendo divisa com imóvel do referido espólio, até
alcançar o marco da cabeceira, na divisa de imóvel do
espólio de Antônio Pedro Guimarães; dai, fazendo divisa com
esse imóvel, segue em rumo de 115o (cento e quinze graus),
na extensão de 1.750m (mil setecentos e cinqüenta metros),
pela picada, até alcançar o marco no gume do espigão, na
divisa da Fazenda de Patos, em terreno de propriedade de
Amâncio Lemes; dai, desviando-se á direita, segue pelo gume
do espigão até alcançar o marco de divisa de terreno de
propriedade de José Simões da Silva Mundim. distante 2.120m
(dois mil cento e vinte metros) do gume do espigão, em linha
reta; dai, desviando-se à direita, segue em rumo de 314o30'
(trezentos e quatorze graus e trinta minutos), na extensão
de 2.500m (dois mil e quinhentos metros), fazendo divisa com
terreno de propriedade de José Simões da Silva Mundim; dai
segue, no mesmo rumo, na extensão de 2.000m (dois mil
metros), fazendo divisa com terreno de propriedade de José
Francisco de Assis, até alcançar o marco inicial desta
descrição. O imóvel está situado na Fazenda Porto Feliz, no
Município de Santa Vitória, adjudicado ao Estado conforme
sentença judicial registrada sob o nQ 39.282, a fls 77 do
Livro 3-Au do Cartório do lQ Oficio do Registro de Imóveis
da Comarca de Ituiutaba.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se ao assentamento de trabalhadores rurais, que será
promovido pelo donatário.
Art. 2 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 5 (cinco) anos a
contar da data da publicação desta lei, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 358/95

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei flQ 358/95, de autoria do Deputado ivair
Nogueira, Que declara de utilidade pública a Creche Maternal
Dom Basco, com sede no Município de Betim, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 358/95
Declara de utilidade pública a Creche Maternal Dom Bosco,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Art. l - Fica declarada de utilidade pública

Maternal Dom Basco, com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Geraldo Rezende,
José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 378/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 378/95, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato administrativo de concessão de uso de cadeiras
cativas do Estádio Governador Magalhães Pinto e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda 

no 
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, 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 Np 378195
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato
administrativo de concessão de uso de cadeiras cativas do
Estádio Governador Magalhães Pinto e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, com
os clubes de futebol profissional especificados nesta lei,
contrato administrativo de concessão de uso, remunerado ou
gratuito, de 5.000 (cinco mil) cadeiras cativas a serem
instaladas no Estádio Governador Magalhães Pinto.
Art. 2Q - Observados o posicionamento e o espaçamento
definidos no quadro constante no Anexo desta lei, é a
seguinte a distribuição das cadeiras cativas a que se refere
o artigo anterior:

- 2.000 cadeiras para o Cruzeiro Esporte Clube;
II - 2.000 cadeiras para o Clube Atlético Mineiro;
III - 1.000 cadeiras para o América Futebol Clube.

decreta:
Creche

de sua

relator
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Art. 3 - Os clubes de futebol profissional ficam obrigados
a instalar as cadeiras cativas a que se refere esta lei em
conformidade com as especificações técnicas fornecidas pela
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG
- e a arcar com os custos de sua manutenção.
Art. 4 -05 clubes se obrigam a destinar, em cada jogo, 1%
(um por cento) do total de cadeiras a eles cedidas nos
termos desta lei ao Serviço Voluntário de Assistência Social
- SERVAS -, para utilização por menores carentes.
Art. SQ Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. G - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
José Maria Barros.

ANEXO
a que se refere o art. 4Q da Lei flQ de de de

- O referido anexo foi publicado na edição do Diário do
Legislativo de 29/6/96

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 466/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 466/95, de autoria do Deputado Ibrahim
Jacob, que declara de utilidade pública a creche comunitária
Infantil Pequeno Lar - ccrPL -, com sede no Município de
Ipatinga, foi aprovado no 2g 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, 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 Np 466/95
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Infantil
Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Infantil Pequeno Lar - CCIPL -, com sede no
Município de Ipatinga.
Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
José Maria Barros.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 687/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 687/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
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Popular do Bairro Laranjeiras, com sede no Município de
Betim, 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, 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 Np 687/96
Declara de utilidade pública a Associação Popular do Bairro

Laranjeiras, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ Fica declarada de utilidade pública a Associação
Popular do Bairro Laranjeiras, com sede no Município de
Betim.
Art. 2Q  Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio. Presidente - José Maria Barros, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 703/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 703/96, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, que declara de utilidade pública a Casa da
Amizade de Sacramento, com sede no Município de Sacramento,
foi aprovado no 2p 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 à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f 1, 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 Np 703196
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade de

Sacramento, com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade de Sacramento, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996-
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 713/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 713/96, de autoria do Deputado João
Batista de Oliveira, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos da Fundação Dom Bosco - APAF -,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
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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 sedar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 713/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

da Fundação Dom Bosco - APAF -, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos da Fundação Dom Bosco - APAF -, com sede no
Município de Belo Horizonte-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1995.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 714/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 714/96, de autoria do Deputado

Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
Associação do Hospital São Francisco, com sede no Município
de Cabo Verde, 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 ã proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 714196
Declara de utilidade pública a Associação do Hospital São
Francisco, com sede no Município de Cabo Verde -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
do Hospital São Francisco, com sede no Município de Cabo
Verde.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
14g 724/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 724/96, de autoria do Deputado Alvaro

Antônio, que declara de utilidade pública a Creche Casinha
da Vovô, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundc
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 4 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 No 724/95
Declara de utilidade pública a Creche Casinha da Vovó, cor

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Casinha da Vovó, com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Maria Barros, relator

- Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ilg 818/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 818/96, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - imóvel
que especifica, foi aprovado no 2Q 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 à 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 Hp 818/96
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA - imóvel que
especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
- imóvel de propriedade do Estado, constituído por um
terreno de 4.915.600m2 (quatro milhões novecentos e quinze
mil e seiscentos metros quadrados), situado na Fazenda Porto
Feliz, no Município de Santa Vitória, com os seguintes
limites e confrontações: a linha divisória principia em um
marco na divisa de terreno de propriedade de José Francisco
de Assis e de imóvel do es pólio de Sabino Romão Guimarães,
na localidade denominada Vertentinha, de onde parte vertente
acima, fazendo divisa com imóvel do referido espólio, até
alcançar o marco da cabeceira, na divisa de imóvel do
espólio de Antônio Pedro Guimarães; dai, fazendo divisa com
este imóvel, segue em rumo de 115 (cento e quinze graus),
na extensão de 1.750m (mil setecentos e cinqüenta metros),
pela picada, até alcançar o marco no gume do espigão, na
divisa da Fazenda de Patos, em terreno de propriedade de
Amâncio Lemes; dai, desviando-se à direita, segue pelo gume
do espigão até alcançar o marco de divisa de terreno de



propriedade de José Simões da Silva Mundim, distante 2.120m
(dois mil cento e vinte metros) do gume do espigão, em linha
reta; dai, desviando-se à direita, segue em rumo de 314Q30'
(trezentos e quatorze graus e trinta minutos), na extensão
de 2.500m (dois mil e quinhentos metros), fazendo divisa com
terreno de propriedade de José Simões da Silva Mundim; dai
segue, no mesmo rumo, na extensão de 2.000m (dois mil
metros), fazendo divisa com terreno de propriedade de José
Francisco de Assis, até alcançar o marco inicial desta
descrição; imóvel este adjudicado ao Estado conforme
sentença judicial registrada sob o no 39.282, a fls. 77 do
Livro 3-Au do Cartório do 1Q Oficio do Registro de Imóveis
da Comarca de Ituiutaba.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

ao assentamento de trabalhadores rurais, a ser promovido
pelo donatário.
Art. 2Q - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
património do Estado se, findo o prazo de 5 (cinco) anos
contados a partir da data da publicação desta lei, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Elbe Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 819/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 819/96, de autoria do Governador do
Estado, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS - e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
com as Emendas ns 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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1, 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 819196
Cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado o Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS -, com o objetivo de garantir condições
financeiras para o desenvolvimento das ações de assistência
social a cargo do Estado e administrar os recursos
destinados a esse fim.
Art. 2 - São recursos do FEAS:
- as dotações orçamentárias do Estado e os créditos

adicionais;
II - as doações, contribuições em dinheiro, os valores e

bens móveis e imóveis, devidamente identificados, que venha
a receber de organismo governamental, nacional ou



998

internacional, bem como de pessoa física ou .jurídica,
nacional ou estrangeira;
III - os provenientes de concurso de prognóstico, sorteic

ou loteria do Estado;
IV - os resultantes de aplicação financeira de recursos do

FEAS, realizada na forma da lei;
V - os obtidos na alienação de bem móvel ou imóvel do
Estado utilizado no âmbito da assistência social;
VI - as transferências do Fundo Nacional de Assistência

Social e de outros fundos;
VII - os advindos de convênio celebrado na área de
assistência social com a União ou com entidade nacional ou
internacional, pública ou privada;
VIII - outros recursos a ele destinados.
Art. SQ - Os recursos do FEAS serão aplicados:
- no pagamento dos benefícios eventuais previstos no

inciso 1 do art. 13 da Lei Federal nQ 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, segundo critério estabelecido pelo
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -;
II - no apoio técnico e financeiro a serviço, programa ou

projeto de assistência social, de 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 - nas ações assistenciais de caráter emergencial

executadas em conjunto com os municípios, sob a orientação.e
com a concordância do Conselho Municipal de Assistência
Social
IV - na capacitação de recursos humanos e no

desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos à área de
assistência social
V - no estímulo e apoio às ações regionalizadas de
assistência social
VI - no desenvolvimento das ações assistenciais propostas
no Plano Estadual de Assistência Social, aprovadas pelo
CEAS;
VII - na transferência de recursos aos fundos municipais de

assistência social;
VIII - na celebração de convênio ou contrato com entidade
privada, filantrópica ou não, prestadora de serviço na área
de assistência social
IX - no estimulo e apoio técnico e financeiro a associação
ou consórcio municipal de prestação de serviço de
assistência social.
Art. 4Q - Podem ser beneficiários dos recursos do FEAS os
órgãos públicos estaduais e municipais e as entidades
responsáveis pela execução das ações da Política Estadual de
Assistência Social, em consonância com o disposto no art. 3Q
desta lei.
Art. SQ - O Tesouro Estadual repassará, mensalmente, ao
FEAS os recursos destinados à execução de seu orçamento,
provenientes das fontes sob sua responsabilidade.
Art. 6Q - Cabe à Secretaria de Estado do Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente, responsável
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pela coordenação da Política Estadual de Assistência Social,
gerir o FEAS, de acordo com a Lei Federal nQ 4.320. de 17 de
março de 1964, e com a Lei Complementar nQ 27, de 18 de
janeiro de 1993, sob a orientação e nos termos de
deliberação do CEAS.
Art. 7 - O agente financeiro do FEAS é o Banco do Estado

de Minas Gerais S.A. - BEMGE -, o qual tem suas atribuições
estabelecidas na Lei Complementar ng 27. de 18 de janeiro de
1993.
Parágrafo único - O agente financeiro não faz jus a
remuneração por serviços prestados.
Art. S - Os repasses, aos municípios, dos recursos de que
trata esta lei condicionam-se à instituição e ao efetivo
funcionamento:

- 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 do Conselho Municipal de
Assistência Social
III - do Plano Municipal de Assistência Social.
Art. 9g - Havendo disponibilidade, os recursos do FEAS
podem ser aplicados no mercado financeiro, observada a
legislação em vigor-
6 l Q - As aplicações de que trata este artigo serão feitas
pela administração do Fundo, que delas prestará contas
mensalmente ao CEAS.

- Os resultados das aplicações de que trata este
artigo reverterão ao FEAS.
Art. 10 - Os recursos a que se refere o artigo anterior
podem ser depositados em conta aberta para esse fim em
instituição financeira oficial, com remuneração máxima
correspondente á taxa vigente no mercado.
Art. 11 - O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço pode ser utilizado no exercício subseqüente, se
incorporado ao orçamento do Fundo.
Art. 12 - A execução orçamentária das receitas se processa
por meio da obtenção dos recursos nas fontes determinadas
nesta lei.
Art. 13 - A realização de despesa depende de autorização

orçamentária.
Parágrafo único - Nos casos de insuficiência e omissão

orçamentária, podem ser utilizados os créditos suplementares
e especiais autorizados por meio de lei.
Art. 14 - O orçamento do FEAS refletirá as políticas e os
programas de trabalho governamentais, observados o Plano
Plurianual de Ação Governamental e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, bem como os princípios da universalidade e do
equilíbrio.
Parágrafo único - O orçamento do FEAS acompanhará o

orçamento do Estado, em obediência ao principio da unidade.
Art. 15 - A contabilidade do FEAS tem por objetivo
demonstrar a sua situação financeira, patrimonial e
orçamentária, observados os padrões e normas estabelecidos
na legislação pertinente.
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Art. 16 - O FEAS tem prazo de duração indeterminado.
Art. 17 - O grupo coordenador do FEAS é constituído por:
- 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 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 na Lei Complementar nQ 27. de 18 de janeiro
de 1993.
Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

especial de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), para atender
ás despesas decorrentes da execução desta lei no corrente
exercício, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 19 - O Poder Executivo disporá sobre o regulamento e o
funcionamento do FEAS, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de publicação desta lei.
Aru 20 - 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. 21 - O art. 1Q da Lei nQ 7.658, de 27 de dezembro de
1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a

Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, empresa pública com
personalidade jurídica de direito privado.".
Art. 22 - O art 2Q da Lei nQ 7.658. de 27 de dezembro de
1979, fica acrescido do seguinte inciso XIV:
"Art. 2 - ...................................
XIV - formular e executar a política de apoio ao artesanato
no Estado, divulgando seus produtos e promovendo a sua
comercialização."
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1996
Sebastião Helvécio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
José Maria Barros.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.451/96

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o requerimento em
tela pretende obter informações da Secretaria de Estado da
Educação a respeito das providências tomadas por essa Pasta
para erradicar o analfabetismo no Estado.
Publicada em 30/5/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
0 requerimento em exame está em consonância com os

dispositivos constitucionais e regimentais que disciplinam a
espécie.
Preocupa-se o Deputado solicitante com o cumprimento da
ordem exarada no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, no que
foi seguida pela Constituição do Estado, que, no art. 76 de
seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
determina se elimine o analfabetismo nos dez primeiros anos
após a promulgação da Constituição da República.
Exige, ainda. a Constituição do Estado a mobilização de

todos os setores organizados da sociedade e a aplicação de,
pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o art. 201 da
mesma Carta para a consecução desse objetivo.
Deve, pois, a erradicação do analfabetismo transformar-se
numa guerra santa, sem tréguas, envolvendo todos os
elementos ativos da sociedade, numa perspectiva que
transcenda as atuações determinadas pelos preceitos
constitucionais, pois a exclusão de milhões de brasileiros
da escola implica, necessariamente, sua exclusão da vida
social e politica, deixando-os á margem da história e
privados de seus direitos de cidadania.
Em decorrência da gravidade dessa situação, compreende-se o
desejo do Deputado de saber o que se está fazendo para
tornar possível o cumprimento da exigência constitucional, o
que possibilitaria a solução de todos esses problemas.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela aprovação do

Requerimento nQ 1.
Sala de Reuniões
1996.
Agostinho Patrús,

Sebastião Navarro
Haueisen - Ermano

451/96.
da Mesa da Assembléia, 19 de junho de

Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Vieira - Rêrnolo Aloise - Maria José

Batista.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Np 1.455196

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição sob
comento tem por finalidade pedir informações ao DER-MO
Csobre as obras previstas no orçamento de 1996.
Publicada em 31/5/96. vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação
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o controle e a fiscalização dos atos do Poder Executivo
integram o elenco de matérias de competência da Assembléia
Legislativa, conforme vem expresso no art. 62, XXXI, da
Constituição Estadual.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, 'ã o equilibrio
entre os poderes que impõe o controle do ato de um pelo
outro, como ocorre na aprovação do orçamento e na
fiscalização de sua execução.
O que mais importa é a certeza de que esse
Poderoso instrumento de aperfeiçoamento das
democrát i cas -
E bom lembrar que o Estado de Minas Gerais,
sua importância no cenário nacional, de
liderança política e econômica, ainda
inumeráveis bolsões de pobreza quase absoluta
se verificam no vale do Jequitinhonha.
A vista disso e em face das vicissitudes do momento atual
em que os recursos financeiros destinados a obras são
contados centavo a centavo e há extrema dificuldade em
renová-los, a preocupação de fiscalizar a aplicação desses
recursos parece-nos louvável.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

ng 1.455/96
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ermano Batista.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.476196
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o requerimento

em tela tem por escopo solicitar que seja transcrito nos
anais da Assembléia o artigo "A Construção Ameaçada", do ex-
Presidente Itamar Franco, publicado no "Diário da Tarde" de
27/5/96.
Publicada em 8/6/96, vem a matéria à Mesa para receber

Parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

O pedido do Deputado Alberto Pinto Coelho referente à
inserção nos anais da Assembléia, de documento não oficial
assinado pelo ex-Presidente Itamar Franco foi encaminhado à
Mesa, em obediência ao preceito do art 80, VIII, "c', do
Regimento Interno
A admissibilidade da matéria deve subordinar-se ao que
manda o art. 245, XIII, do mesmo Estatuto Regimental, que
exige, como pressuposto para a transcrição nos anais da
Casa, que o documento seja "especialmente relevante para o
Estado".
No nosso entendimento, a importância desse artigo
transcende os limites do Estado de Minas Gerais, merecendo
registro nos anais de todos os Estados da Federação.

Conclusão

controle é um
instituições

a despeito de
sua efetiva

convive com
como os que
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Em razão do exposto, somos pela aprovação do Réquerimeflto
no 1.476/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de
1996.
Agostinho Patrús. Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Haue i sen.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 1.489/96
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, a proposição em análise tem por finalidade o
encaminhamento de oficio ao Secretário da Fazenda
solicitando seja encaminhada a esta Casa cópia do protocolo
de intenções assinado entre o Estado de Minas Gerais e a
empresa automobilística Mercedes-Benz com o intuito de
favorecer a instalação dessa empresa em Juiz de Fora.
Publicada em 15/6/96, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O objeto do requerimento em comento é competência da

Assembléia Legislativa por inferência da redação do art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado:
"Art. 52 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- ............................................
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;'.
No que tange à tramitação da matéria, importa analisar,
primeiramente, a prescrição dos arts. 245, XII, e 246, do
Regimento Interno:
"Art. 245 - Será submetido a votação o requerimento escrito

que solicitar:
1- ...........................................
XII - informações às autoridades estaduais por intermédio
da Mesa da Assembléia;";
"Art. 246 - Dependerão de parecer os requerimentos a que se

referem os incisos XII e XIII do artigo anterior.".
A competência para emissão do parecer é definida pelo art.

80, VIII, "d', do Regimento Interno:
"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete, privativamente,

entre outras atribuições:
1- ...........................................
VIII - emitir parecer sobre:
a) ............................................
d) requerimento de informações às autoridades estaduais,
somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou quanto a fato sujeito a controle
e fiscalização da Assembléia;".
No que se refere ao mérito da questão, a preocupação da

Comissão solicitante tem por fundamento a necessidade de
dotar os membros desta Casa de informações importantes sobre
as bases da negociação que possibilitou o interesse da
empresa Mercedes-Benz do Brasil S.A. em se instalar no
território mineiro.
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A obtenção do protocolo de intenções, acordado entre o
Estado e a referida empresa, possibilitará aos Deputados um
melhor acompanhamento da política de desenvolvimento
econômico e social do Estado e uma avaliação mais perfeita
dos projetos de incentivos que tramitam ou que venham a
tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.489/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de junho de
1996.
Agostinho Patrús, Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José
Raueisen - Ermano Batista.
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