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Belo Horizonte. sábado, 17 de outubro de 1992 

ATAS 

ATA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. EM 15 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ROMEU QUEIROZ, RAUL 
MESSIAS E HOMERO DUARTE 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO 
EXPEDIENTE 1: Ata - Correspondência: Mensagem nl! 284/92 
(Projeto de Lei n~ 1.085/92), do Governador do Estado - Ofício nc! 
51/92 (introdução de modificações no Projeto de Lei ne? 991/92), do 
Presidente em exercício do Tribunal de Contas - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nl! 1.086/92 -
Projetos de Lei de nus 1.087 a 1.089/92 - Requerimentos de n\ls 
3.574 a 3.577 92 - Comunicações: Comunicações das Comissões de 
Assuntos Municipais e de Saúde e do Deputado Roberto Amaral -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral, 
Wanderley Ávila. José Maria Pinto, Gilmar Machado, Paulo Carvalho 
e Raul Messias: questão de ordem - za PARTE (ORDEM DO DIA): 
1ª Fase: Leitura de Comunicações Apresentadas - 2ª Fase: Questão 
de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno 
umco, do Veto Total à Proposição de Lei n!! 11.592: questão de 
ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Agostinho 

Patrus - Raul Messias - Dílzon Melo - Ronaldo Vasconcellos -
Homero Duarte - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Aílton 
Vilela - Ambrósio Pinto - Amílcar Padovani - Antônio Carlos 
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Bené Guedes - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de 
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Eduardo Brás -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Guálter 
Monteiro - Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista 
- João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Ferraz - José Leandro - José Maria Pinto - José Militão -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Paulo Carvalho - Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Roberto Carvalho -
Roberto Luiz Soares - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão 

1 

/ 



Pedro Toledo _ Tarcísio Henriques - Wanderley Á vila Wellington de 
Castro - Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Homero Duarte l - A lista de compare-
cimento registra a existência de numero regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro. inicia-
mos os nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 22 -Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

lU PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

. O Deputado Raul Messias, 2~-Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

C orrcspondência 
· O Deputado Paulo Carvalho, 12 -Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
MENSAGEM N!! 284/92 

Belo Horizonte, 14 de outubro de 1992. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para exame dessa egrégia 
Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dispõe sobre 
microempresa, empresa de pequeno porte, microprodutor e produtor 
de pequeno porte no Estado de Minas Gerais, estabelece tratamento 
tributário diferenciado e simplificado nos campos administra ti v o, 
tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial a eles aplicá-
veis e dá outras providências. 

O projeto dá cumprimento ao disposto no art. 233, incisos V e VI, 
da Constituição do Estado, que prevê a criação de instrumento legal 
para dar apoio à pequena e à microempresa, visando à organização da 
atividade econõmica no Estado. 

Assim é que, pela proposta, são estabelecidas as condições para o 
desenvolvimento das pequenas e microempresas em atividade no Es-
tado, resgatando-as da informalidade e procurando transformá-las em 
efetivos agentes de crescimento da economia mineira. O projeto 
transcende as preocupações meramente tributárias que marcam a 
maioria das legislações sobre o assunto e resulta de estudos realizados 
por grupo técnico composto de representantes da administração esta-
dual e das entidades de classe. 

A nota técnica que acompanha o projeto, elaborada pela Secretaria 
de Estado do Planejamento e Coordenação-Geral, contém maiores 
esclarecimentos sobre o alcance das medidas propostas, servindo como 
subsídio para o seu exame por essa Casa. 

Tendo em vista a relevância da matéria, solicito a V. Exa. que o 
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projeto de lei incluso seja apreciado sob o regime de urgência a que 
se refere o art. 69 da Constituição do Estado. 

Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI Nº 1.085/92 

Dispõe sobre microempresa. empresa de pequeno porte, micropro-
dutor e produtor de pequeno porte no Estado de Minas Gerais, esta-
belece tratamento diferenciado e simplificado nos campos administra-
tivo. tributário. creditício e de desenvolvimento empresarial a eles 
aplicáveis e dá outras providências. 

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

Disposições Preliminares 
Art. 12 - Fica assegurado à microempresa. à empresa de pequeno 

porte, ao microprodutor e ao produtor de pequeno porte o tratamento 
diferenciado e simplificado, nos campos administrativo, tributário, 
creditício e de desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido 
nesta lei. 

Art. 2Q - Para os efeitos desta lei: 
I - microempresa é a pessoa jurídica ou a firma individual regu-

larmente constituída, com esse título inscrita no Cadastro de Contri-
buintes do ICMS, que promova operações de circulação de mercado-
rias ou prestações de serviços de transporte interestadual ou inter-
municipal e de comunicação, com receita bruta anual igual ou infe-
rior ao valor de: 

a) 1.900 (mil e novecentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado de 
Minas Gerais (UPFMGs), previstas no art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, para empresa prestadora de serviços; 

b) 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMGs, para o comércio; 
c) 4.300 (quatro mil e trezentas) UPFMGs, para a indústria; 
li - empresa de pequeno porte é a pessoa jurídica ou a firma in di-

vidual regularmente constituída, com esse título inscrita no Cadastro 
de Contribuintes do ICMS, que promova operações de circulação de 
mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, com receita bruta anual compreen-
dida entre os limites fixados: 

a) na alínea "a" do inciso anterior e o valor de 4.000 (quatro mil) 
UPFMGs, para a empresa prestadora de serviços; 

b) na alínea "b" do inciso anterior e o valor de 8.400 (oito mil e 
quatrocentas) UPFMGs, para o comércio; 

c) na alínea "c" do inciso anterior e o valor de 12.300 (doze mil e 
trezentas) UPFMGs, para a indústria; 

UI - microprodutor é a pessoa física inscrita no Cadastro do Pro-
dutor Rural que exerça exclusivamente a atividade de produtor rural 
e que promova a saída das mercadorias de sua produção para desti-
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natário situado neste Estado, com receita bruta anual igual ou inferior 
ao valor de 1.900 (mil e novecentas) UPFMGs; 

IV - produtor de pequeno porte é a pessoa física inscrita no Ca-
dastro do Produtor Rural que preencha os requisitos previstos no in-
ciso anterior, com receita bruta anual compreendida entre o limite 
nele indicado e o valor de 4.000 (quatro mil) UPFMGs. 

§ 1 Q - A existencia de mais de um estabelecimento dentro do 
Estado não descaracteriza a microempresa, a empresa de pequeno 
porte, o microprodutor ou o produtor de pequeno porte, desde que a 
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa ou do 
produtor rural não exceda os limites fixados nos incisos deste artigo e 
que suas atividades, consideradas em conjunto, se enquadrem nas 
normas desta lei. 

§ 2Q - A condição de microprodutor ou de produtor de pequeno 
porte não é descaracterizada pela prática eventual de operação 
interestadual, desde que os respectivos valores sejam considerados 
para apuração da receita bruta anual. 

Capítulo II 
Da Apuração da Receita Bruta Anual 

Art. 3!! - Será considerado o período compreendido entre 1 Q de 
janeiro a 31 de dezembro do ano- base, para fins de apuração da 
receita bruta anual. 

§ 1 º Para efeito de apuração da receita bruta anual do 
contribuinte que não tenha emitido documento fiscal para acobertar 
todas as operações ou prestações realiz~das: 

1 - será adotado, como valor da UPFMG, a média aritmética de 
seus valores no período considerado; 

2 - é facultado ao Poder Executivo estabelecer percentuais mm1mos 
de valor agregado, a título de lucro bruto, relativamente a cada setor 
de atividade. 

§ 22 - A apuração da receita bruta anual do contribuinte que tenha 
emitido documento fiscal para todas as operações ou prestações 
realizadas será feita mensalmente, mediante a di visão da receita bruta 
mensal pelo valor da UPFMG vigente no respectivo mês. 

Art. 411 - Verificado o início ou o encerramento de atividade no 
decorrer do período a que se refere o artigo anterior, o limite da 
receita bruta será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo 
funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se 
aplica à empresa que exerce atividade tipicamente transitória, 
devidamente comprovada nos documentos fiscais e de sua 
constituição. 

Art. 5 2 - Os valores correspondentes às operações de devolução de 
mercadorias para a origem ou a sua transferência para outro 
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estabelecimento da mesma empresa situado no Estado não serao 
considerados para efeito de apuração da receita bruta anual. 

Capítulo III 
Do Enquadramento e do Reenquadramento 

Seção I 
Do Enquadramento 

Art. 6 2 - São requisitos para enquadramento ou manutenção no 
regime de que trata esta lei: 

I - empresa ou produtor rural em atividade: comprovação, junto à 
Secretaria de Estado da Fazenda, de que a receita bruta realizada no 
ano anterior, apurada na forma do art. 3'1, foi igual ou inferior aos 
limites fixados no art. 2!! e de que não existem os impedimentos 
relacionados no art. 10; 

II empresa ou produtor rural que venha iniciar atividade: 
declaração formal do titular ou sócios, junto à Secretaria de Estado 
da Fazenda, de que a receita do ano em curso, apurada na forma do 
art. 3!2, não excederá os limites fixados no art. 2!!, observada a 
proporcionalidade em relação aos meses de efetivo funcionamento, e 
de que não existem os impedimentos relacionados no art. 10. 

§ 1 Q - Na hipótese de a receita bruta do primeiro ano de atividade 
ultrapassar o limite declarado, o contribuinte perderá os benefícios 
previstos nesta lei, ficando sujeito ao recolhimento integral dos 
tributos dispensados, com os valores monetariamente atualizados, e 
acréscimos moratórios, até o dia 9 (noye) do mês subseqüente àquele 
em que se verificar o fato. 

§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior 
determina a exigência do crédito tributário mediante ação fiscal. 

Art. 72 - Para usufruir os benefícios de que trata esta lei, as 
microempresas e as empresas de pequeno porte regularmente 
constituídas após sua promulgação deverão obter credenciamento 
junto ao Programa de Capacitação Empresarial, a ser promovido pelo 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -
SEBRAE- MG -, em articulação com entidades empresariais. 

§ 12 - O credenciamento e a part1c1pação no referido programa 
deverão ser concretizados sem que se atribua nenhum ônus às 
pequenas e microempresas. 

§ 2º - O credenciamento e a participação no referido 
facultativos às pequenas e microempresas já 
anteriormente à promulgação desta lei e aos 
microprodutores rurais. 

programa são 
constituídas 

pequenos e 

§ 32 - As normas de organização e funcionamento do programa 
serão estabelecidas em regulamento. 

§ 42 - Para atendimento do disposto neste artigo, será concedido o 
prazo até 31 de dezembro de 1993. 
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I 

§ 5º - A partir da data fixada no parágrafo anterior, a apresentação 
do credenciamento definido no "caput" deste artigo constituirá pré-
requisito para o enquadramento. 

Art. 8!.! - O enquadramento de microempresa, empresa de pequeno 
porte, microprodutor ou produtor de pequeno porte será efetuado 113 

forma definida em regulamento. 
Parágrafo único - Os benefícios previstos nesta lei aplicam- se a 

partir do enquadramento. 

Seção II 
Do Reenquadramento 

Art. 9º - A empresa ou o produtor rural que perder, pela primeira 
vez, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte, de 
microprodutor ou de produtor de pequeno porte, em decorrência de 
excesso de receita bruta, poderá, mediante requerimento, se 
reenquadrar, por mais uma vez, a partir do exercício seguinte, setn 
prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às 
prestações realizadas a contar do desenquadramento e até a data do 
reenquadramento. 

§ 1º - Na hipótese deste artigo, se a empresa ou o produtor rural 
reenquadrado voltar a perder a condição de microempresa, de 
empresa de pequeno porte, de microprodutor ou produtor de pequeno 
porte, em decorrência de excesso de receita bruta, ficará, no prazo de 
30 (trinta) dias da ocorrência, sujeito ao recolhimento normal do 
ICMS, com os acréscimos legais, relativamente às operações ou às 
prestações realizadas a contar do primeiro dia do exercício em que se 
verificar o segundo desenquadramento, como se nenhuma isenção ou 
redução houvesse. 

§ 22 - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior 
determina a exigência do crédito tributário mediante ação fiscal. 

Capítulo IV 
Das Vedações 

Art. 10 - Estão excluídos do regime desta lei a empresa e, no que 
for aplicável, o produtor rural: 

I - que seja constituída sob a forma de sociedade por ações; 
II - em que o titular ou sócio seja pessoa física ou jurídica 

domiciliada no exterior; 
III - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
IV - cujo titular ou sócio participe, com mais de 5% (cinco por 

cento), do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual 
global das empresas interligadas se situar dentro dos limites fixados 
no art. 2!l; 

V - que resulte do desmembramento de outra empresa ou da 
_transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa 
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autônoma, salvo se a transformação tiver ocorrido até 27 de 
novembro de 1984; 

VI - que tenha sofrido diminuição de sua receita bruta em virtude 
de desmembramento ocorrido após 27 de novembro de 1984; 

VII - que possua estabelecimento situado fora do Estado; 
VIII - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante 

contrato, preste o serviço para outra empresa transportadora; 
IX - que se dedique à importação de produtos estrangeiros; 
X que realize operações de circulação de mercadorias ou 

prestações de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e 
de comunicação cumulativamente com: 

a) armazenamento ou depósito de produtos de terceiros; 
b) publicidade e propaganda, excluídos os veículos de comunicação; 
c) compra e venda, loteamento, incorporação, locação e 

administração de imóveis e serviços de construção civil; 
d) operações de câmbio, seguro ou distribuição de títulos ou valores 

mo biliãrios; 
e) prestação de serviços profissionais de médico, engenheiro, 

advogado, dentista, veterinário, economista, despachante, contabilista 
e outros que lhes possam assemelhar. 

Parágrafo único - O disposto nos incisos 111 e IV não se aplica à 
participação da microempresa ou da empresa de pequeno porte em 
Centrais de Compras, Bolsas de Subcontratação, Consórcio de 
Exportação ou de Venda no Mercado InternQ, bem corno do pequeno 
ou do rnicroprodutor rural em cooperativa de produtores. 

Capítulo V 
Do Tratamento Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Fiscal Aplicável à Microempresa 

Art. 11 - A microempresa definida nos termos desta lei submeter-
se- á ao seguinte tratamento fiscal simplificado: 

I - a que obtiver receita bruta anual igual ou inferior ao valor 
médio de 900 (novecentas) UPFMGs fica isenta do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, relati varnente às operações ou prestações 
que realizar; 

11 - a que obtiver receita bruta anual superior à indicada no inciso 
anterior fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS, em número de 
UPFMGs, fixado no Anexo I desta lei, pelo valor vigente na data do 
pagamento, de acordo com a atividade e faixa de receita bruta nele 
indicadas, conforme dispuser o regulamento; 

III - fica impedida de emitir documentos fiscais para acobertar as 
operações ou prestações que realizar; 
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IV - fica impedida de apropriar créditos fiscais; 
V - poderá ser dispensada da escrituração de livros fiscais, na 

forma que dispuser o regulamento. 
§ 1º - A vedação de emissão de documentos fiscais não se aplica à 

Nota Fiscal de Entrada, que será emitida nos casos previstos em 
regulamento. 

§ 2º - Na hipótese deste artigo, havendo necessidade esporádica de 
emissão de documento para acobertar operação ou prestação, será 
utilizada a Nota Fiscal Avulsa, emitida pela repartição fazendária do 
domicílio fiscal do contribuinte, vedado o destaque de qualquer 
parcela a título de imposto. 

§ 32 - A microempresa que adotar o procedimento previsto neste 
artigo fica sujeita ao recadastramento anual, na forma e prazos 
previstos em regulamento. 

§ 42 - Pelo recadastramento da microempresa a que se refere o 
inciso I será devida a Taxa de Expediente, em valor correspondente a 
1 (uma) UPFMG, vigente na data do recadastramento. 

Art. 12 - A microempresa definida nos termos desta lei pode optar 
pela emissão de documentos fiscais para acobertar as operações ou 
prestações que realizar, hipótese em que será observado o seguinte: 

I - fica sujeita à emissão regular de documentos fiscais para 
acobertar todas as operações ou prestações que realizar, bem como a 
escrituração normal dos livros e emissão dos demais documentos 
fiscais; 

11 - o ICMS será apurado pelo sistema normal de débito e crédito, e 
o valor do imposto a recolher, em cada mês, corresponderá ao saldo 
devedor, reduzido aos percentuais fixados no Anexo I desta lei, de 
acordo com a atividade e faixa e receita bruta nele indicadas. 

Seção 11 
Do Tratamento Fiscal Aplicável à Empresa de Pequeno Porte 

Art. 13 - A empresa de pequeno porte, definida nos termos desta 
lei: 

I - fica sujeita à emissão regular de documentos fiscais para 
acobertar todas as operações ou prestação que realizar, bem como à 
escrituração normal dos livros e emissão dos demais documentos 
fiscais; 

11 - apurará o ICMS pelo sistema normal de débito e crédito, e o 
valor do imposto a recolher, em cada mês, corresponderá ao saldo 
devedor reduzido aos percentuais fixados no An.exo 11 desta lei, de 
acordo com a atividade e faixa de receita bruta nele indicadas. 

Seção III 
Do Tratamento Fiscal Aplicável ao Microprodutor Rural 

Art. 14 - O microprodutor rural, definido nos termos desta lei, 
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observado o disposto em regulamento, submeter- se- á ao seguinte 
tratamento fiscal: 

I - o que obtiver receita bruta anual igual ou inferior ao valor de 
900 (novecentas) UPFMGs fica isento do ICMS, relativamente às 
operações que realizar; 

II - o que obtiver receita bruta anual supenor à indicada no inciso 
anterior e até o limite de 1.900 (mil e novecentas) UPFMGs deverá 
apurar o ICMS pelo sistema normal. e o valor do imposto a recolher, 
em cada mês ou operação, será reduzido ao percentual fixado no 
Anexo I; 

III - Fica dispensado de emissão de documento fiscal para acobertar 
as operações que realizar, salvo se o destinatário for contribuinte do 
ICMS ou estiver localizado fora do Estado. 

Parágrafo único - Nas operações interestaduais, as isenções ou 
reduções somente se aplicam quando concedidas em caráter geral pela 
legislação do ICMS. 

SEÇÃO IV 
Do Tratamento Fiscal Aplicável ao Produtor Rural de Pequeno 

Porte 
Art. 15 - O produtor rural de pequeno porte, definido nos termos 

desta lei, observado o disposto em regulamento: 
I - fica sujeito a emissão regular de documentos fiscais para 

acobertar as operações que realizar; 
II - apurará o ICMS pelo sistema normal, e o valor do imposto a 

recolher, em cada mês ou operação, conforme o caso, será reduzido 
ao percentual fixado no Anexo II desta lei. 

Parágrafo único Nas operações interestaduais, 
somente se aplicam quando concedidas em caráter 
legislação do ICMS. 

SEÇÃO V 

as reduções 
geral pela 

Das Disposições Gerais Relacionadas com o Tratamento Fiscal 
Art. 16 A microempresa, a empresa de pequeno porte, o 

microprodutor e o produtor, de pequeno porte, definidos nos termos 
desta lei, ficam dispensados do estorno proporcional dos créditos do 
ICMS, em razão das reduções do imposto devido, previstas nesta lei. 

Art. 17 - As isenções e as reduções do imposto devido, previstas 
nesta lei, bem como a modalidade de pagamento tratada no inciso 11 
do art. 11 são inaplicáveis: 

I - à saída de mercadoria adquirida com o imposto pago por 
substituição tributária e à existente em estoque por ocasião da baixa 
de inscrição; 
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II - à saída de mercadoria com destino a não-consumidor final. 
quando sujeita a substituição tributária ou abrigada por diferimento: 

III - ao recolhimento do imposto devido por terceiro, a que os 
contribuintes a que se refere esta lei se achem obrigados em virtude 
de substituição tributária, bem como em relação a mercadoria ou 
serviço recebidos com diferimento; 

IV - à obrigação de recolhimento do ICMS resultante da aplicação 
de diferencial de alíquotas, nas aquisições interestaduais de bens ou 
mercadorias para consumo ou imobilização ou na utilização de serviço 
iniciado em outra unidade da Federação e não vinculado a operação 
ou prestação subseqüente tributada pelo imposto. 

Art. 18 A microempresa. a empresa de pequeno porte, o 
microprodutor e o produtor de pequeno porte. são obrigados, na 
forma e prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais 
exigências legais: 

I - ao cadastramento fiscal; 
II - a conservar, para exibição ao fisco, todos os documentos 

relativos aos atos negociais que praticar, inclusive os relacionados com 
as despesas, observados os prazos decadenciais; 

III - prestar as declarações exigidas pelo fisco, inclusive com vistas 
à preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios. 

Capítulo VI 
Do Desenquadrãmento 

Art. 19 - Perderá a condição de microempresa, de empresa de 
pequeno porte, de microprodutor ou de produtor de pequeno porte, 
aquele que: 

I - deixar de preencher os requisitos para seu enquandramento, em 
razão de superveniência de situação prevista no art. 10; 

II - ultrapassar os limites de receita bruta anual previstos no art. 
2º, observado o disposto no art. 92 ; 

III - adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de 
documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com 
documento falso; 

IV - adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com 
documento inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado 
ao fisco e comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da 
ação fiscal; 

V - tenha praticado atos qualificados em 
contravenções e os que, mesmo sem essa 
praticados com dolo, fraude ou simulação, ou 
conluio entre duas ou mais pessoas; 
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VI - deixar de cumpnr a exigência prevista no art. 70, observado o 
prazo fixado no seu § 4°. 

§ 12 - Nas hipóteses dos incisos I e 11, a microempresa. a empresa 
de pequeno porte, o microprodutor e o produtor de pequeno porte 
comunicarão o fato à AF de seu domicílio fiscal, no prazo de 30 
(trinta) dias da ocorrência. 

- § 22 - O ICMS incidente sobre o valor das operações ou prestações 
promovidas após o fato determinante do desenquadramento será 
recolhido no prazo previsto em regulamento, ressalvada a hipótese a 
que se refere o § l!.l do art. 62 • 

§ 3º - Na impossibilidade de determinar a data em que a receita 
bruta tenha ultrapassado os limites fixados nesta lei, tanto para 
desenquadramento como para efeito de mudança da faixa. será 
concedido ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias, após encerrado 
o exercício ou o período de atividade, para o pagamento do imposto 
devido. 

§ 4º - Nas hipóteses dos incisos 111 e V, o desenquadramento será 
determinado de ofício e retroage à data do enquadramento como 
microempresa, empresa de pequeno porte, microprodutor ou produtor 
de pequeno porte, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, 
se for o caso, da ação penal cabível. 

§ 5º Na hipótese do inciso 
desenquadramento retroage à data 
documento inidôneo. 

IV, havendo ação fiscal, o 
da aquisição efetuada com o 

§ 62 - Fica vedado o enquadramento ou reenquadramento, como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da pessoa jurídica ou 
firma individual que tenha como sócio ou titular pessoa que se tenha 
envolvido com os atos relacionados nos incisos III e V. 

Capítulo VII 
Das Penalidades 

Art. 20 - A pessoa jurídica, a firma individual ou o produtor rural 
que, sem observância desta lei, se enquadrarem como microempresa, 
empresa de pequeno porte, microprodutor ou produtor de pequeno 
porte ficam sujeitas às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, como se nenhuma isenção ou 

redução houvesse existido, com todos os acréscimos aplicáveis à mora 
previstos na Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa, 
empresa de pequeno porte, microprodutor ou produtor de pequeno 
porte; 
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II - quando a irregularidade for apurada pelo fisco. além da 
extgencia do tributo, com todos os acréscimos legais. e do 
cancelamento da inscrição. será aplicada em dobro a multa prevista 
no inciso II do art. 56 da Lei n!.! 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
admitidas as reduções nele previstas. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso li, poderão ser aplicadas. 
ainda. as multas por descumprimento de obrigação acessória previstas 
na Lei n!l 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

Art. 21 - A pessoa jurídica, a firma individual ou a pessoa física 
que, tendo perdido a condição de microempresa, de empresa de 
pequeno porte, de microprodutor ou de produtor de pequeno porte, 
por excesso de receita bruta ou superveniência de situação impedi ti v a 
previstas no art. 10, se mantiverem enquadradas no regime desta lei, 
ficam sujeitas às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 

a) pagamento do ICMS devido pelas operações ou prestações 
praticadas após o f ato determinante do desenquadramento, com todos 
os acréscimos aplicáveis à mora previstos na Lei n 11 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, se for o caso; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa, 
empresa de pequeno porte, como microprodutor ou produtor de 
pequeno porte: 

II - quando a irregularidade for apurada pelo fisco, além da 
exigência do tributo, com todos os acréscimos legais, e do 
cancelamento da inscrição, será aplicada em dobro a multa prevista 
no inciso II do art. 56 da Lei n!l 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
admitidas as reduções nele previstas. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso li, poderão ser aplicadas, 
ainda, as multas por descumprimento de obrigação acessória previstas 
na Lei n 11 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

Art. 22 - A exigência do tributo, com os acréscimos e penalidades 
legais, na forma do artigo anterior, também se aplica nos casos em 
que a irregularidade se refira à falta de pagamento do ICMS em 
decorrência de inadequado posicionamento nas faixas de receita bruta 
anual, constantes nos Anexos I e II desta lei. 

Capítulo VIII 
Do Apoio Creditício 

Art. 23 - Os benefícios do Fundo de Apoio à Microempresa -
FUMICRO -, criado pela Lei n 2 7.588, de 31 de outubro de 1979, 
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estendem-se as empresas de pequeno porte, que deles poderão 
utilizar-se, na forma estabelecida pelo Decreto nu 20.635, de 26 de 
junho de 1980. 

Capítulo IX 
Do Desenvolvimento Empresarial 

Art. 24 - Fica criada no Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social - COES -. a que se refere o art. 3!2 da Lei n 2 10.628, de 16 de 
janeiro de 1992. câmara técnica composta de 12 (doze) membros, com 
a designação de Câmara de Desenvolvimento da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte. 

Capítulo X 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 25 - Fica admitido, nos termos desta lei, o reenquadramento 
da microempresa e do microprodutor rural que, com base na Lei n!2 
9.061, de 2 de dezembro de 1985, e no § 5u do art. 70 da Lei n!2 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, na redação dada pelas Leis n!2s 
9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e 10.488, de 25 de julho de 1991, 
tenham sido desenquadrados por excesso de receita bruta, desde que 
comprovem ter ficado, em 1991, dentro dos limites fixados no art. 2!2, 
apurados na forma do artigo seguinte. 

Parágrafo único - O reenquadramento de que trata este artigo não 
autoriza a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas 
nem dispensa o pagamento do imposto devido em razão da aplicação 
das leis referidas. 

Art. 26 Excepcionalmente, para a comprovação relativa ao 
exercício de ·1991, será adotada a UPFMG com o valor de 
Cr$17 .190,00 (dezessete mil cento e noventa cruzeiros), vigente no 
mês de dezembro do referido exercício. 

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

Art. 28 - Até a regulamentação desta lei, ficam mantidas as 
microempresas e os microprodutores que se tenham enquadrado na 
forma da Lei n!l 9.061, de 2 de dezembro de 1985, e do § 5!2 do art. 
7º da Lei n 2 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescentado pela 
Lei n2 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e alterado pela Lei nº 
10.488, de 25 de julho de 1991. 

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 30 - Revogam- se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei n2 9.061, de 2 de dezembro de 1985, e o § 5 2 do art. 7º da Lei n!! 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescentado pela Lei n!l 9.758, de 
10 de fevereiro de 1989, e alterado pela Lei n 2 10.488, de 25 de 
julho de 1991. 
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ANEXO I 

(a que se refere o Capítulo V da 
Lei no , de de de 1992) 

MICROEMPRESA E l\IICROPRODUTOR RURAL 

Atividade Faixa Receita Bruta Anual ICMS - Pagamento Mensal 
Em UPFMG Em UPFMG %, do Saldo Devedor 

Prestação de I até 900 Isento Isento 
Serviços 2 + 900 até 1.900 2.00 20 

I até 900 Isento Isento 
Comércio 2 + 900 até I. 700 1.00 20 

3 + 1.700 até 2.500 2.00 30 
I até 900 Isento Isento 
2 + 900 até I.700 2.00 20 

Indústria 3 + 1.700 até 3.000 5.00 30 
4 + 3.000 até 4.300 8.00 35 

Produção I até 900 - Isento 
Rural 2 + 900 até 1.900 - (*) 20 

(*) Pagamento mensal 011 d l'ista de cada opera(:t1o. 

ANEXO 11 

(a que se refere o Capítulo V da 
Lei no , de de de 1992) 

EMPRESA E PRODUTOR DE PEQUENO PORTE 
Atividade Faixa Receita Bruta Anual ICMS - Pagamento Mensal 

Em UPFMG % do Saldo Devedor 

Prestação de Única + 1.900 até 4.000 60 
Serviços 

I + 2.500 até 4.500 65 
Comércio 2 + 4.500 até 8.400 70 

I + 4.300 até 8.400 70 
Indústria 2 + 8.400 até 12.300 80 
Produ cão Unica + 1.900 até 4.000 (*) 60 
n.ur~tl 

(*) Pagamemo mensal ou ci vis/a de cada operação. 
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Nota Técnica 
Este projeto de lei está inserido no disposto no art. 179 da Consti-

tuição Federal e no art. 233 (incisos V e VI e §§ 12 e 22) da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais. 

Seu objetivo é criar condições básicas para o desenvolvimento das 
micro e pequenas empresas do Estado, resgatando-as da 
"informalidade" e procurando transformá-las em efetivos agentes de 
crescimento da economia mineira. Nesse sentido, o projeto transcende 
as preocupações meramente tributárias que marcam a maioria das le-
gislações sobre o assunto e avança sobre outras questões de suma re-
levância neste momento, afetas ao desenvolvimento empresarial. 

Destaca-se, além disso, que este projeto de lei resultou de um in-
tenso trabalho desenvolvido no âmbito de um grupo técnico composto 
por representantes do Governo e das entidades de classe da iniciativa 
privada. 

Assim, tornou-se possível um embasamento técnico, que foi bus-
cado no estudo de vários trabalhos sobre o assunto e de várias legis-
!ações adotadas em outros Estados e em outros países. Ao mesmo 
tempo, logrou-se êxito na busca da convergência entre os interesses e 
pleitos da iniciativa privada e as preocupações e limitações do Estado 
com relação à receita tributária. 

O projeto de lei apresenta, assim, várias inovações, além de signi-
ficar, do ponto de vista da legislação estadual, um grande avanço em 
relação à Lei n'.! 9.061 de 1985, até entã~ em vigor. Ressaltem-se, por 
exemplo, os seguintes pontos: 

12 - Os limites para a definição de micro ou pequenas empresas 
(fixados em termos de receita bruta anual) não são idênticos para os 
diferentes setores de atividade (indústria, comércio, serviços e rural), 
considerando- se suas especificidades em termos de custos de instala-
ção e de custos correntes. 

2 - No que se refere ao tratamento tributável, destacam-se três 
aspectos: 

. a isenção pura e simples de impostos foi evitada, de modo a 
conferir às micro e pequenas empresas a condição de contribuintes 
efetivos e de direito do desenvolvimento do Estado; 

a diferenciação que lhes é conferida (em observância à 
determinação constitucional e no pressuposto de que tais condições 
lhes proporcionam maior nível de competitividade) se faz em relação 
à possibilidade, no caso da microempresa, de optar entre um regime 
fiscal simplificado (no qual o pagamento de imposto se faz por meio 
de valores fixos em UPFMG) e o sistema normal de débito e crédito, 
com a aplicação de redutor no total do valor a recolher; 

em ambos os sistemas, observando-se que o segundo é o aplicável 
às pequenas empresas, os valores em UPFMG ou o redutor são 
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estratificados em função do tamanho da empresa, a fim de evitar o 
seu desenquadramento abrupto e de não coibir o seu crescimento. 

3 - É criada a Câmara de Desenvolvimento da Micro e Pequena 
Empresa, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social, objetivando inserir esse segmento nas discussões sobre o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e, no curto prazo, criar um 
fórum permanente de discussão sobre o tema. 

4 - A importação, desde que não constitua a atividade principal da 
empresa, não constitui, neste projeto de lei, uma restrição ao seu 
enquadramento. 

5 - O projeto de lei estende às pequenas empresas os benefícios do 
Fundo de Apoio à Microempresa. 

6 - É instituído o Programa de Capacitação Empresarial, visando o 
desenvolvimento gerencial e tecnológico dos micro e pequenos 
empresários mineiros, condição fundamental para que esse segmento 
venha a se inserir nos novos parâmetros de competitividade hoje de-
finidos pelas mudanças tecnológicas e de mercado em curso. Ressalte-
se que a exigência de que as novas empresas venham a se cadastrar 
nesse programa constituiu uma rei vindicação unânime dos 
representantes da iniciativa privada no grupo técnico. 

Destaca-se finalmente que, tomando como base as informações do 
Cadastro de Contribuintes Fiscais de 1990, o número de empresas já 
existentes a serem beneficiadas é bastante expressivo: no setor 
indústria serão beneficiados cerca de 82,9% do total de contribuintes, 
sendo 73,0% como microempresa e 9,9% como pequena; no setor 
comércio, serão beneficiados 87,1% do total de contribuintes, 75,0% 
como microempresa e 12,1% como pequena; no setor serviços serão 
beneficiados aproximadamente 93,4% do total, sendo 89,9% como 
microempresa e 3,5% como empresa de pequeno porte. 

- 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. 

OFÍCIO N2 51/92 
Belo Horizonte, 9 de outubro de 1992. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

Tenho a honra de dirigir- me a V. Ex a. para solicitar -lhe o 
obséquio de introduzir no Projeto de Lei n2 991/92, que dispõe sobre 
o reajustamento dos símbolos de vencimentos e proventos do Quadro 
de Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas do 
Estado de. Minas Gerais e dá outras providências, as seguintes 
disposições: 

- I - os percentuais previstos nos mc1sos III e IV do art. 12 passam a 
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ser, respectivamente, de 23%, a partir de outubro, e de 20%. a partir 
de novembro de 1992; 

11 - o crédito suplementar previsto no art. 4C! fica acrescido de 
Cr$12.300.000.000,00 (doze bilhões e trezentos milhões de cruzeiros). 

A medida proposta guarda perfeita identidade com as providências 
adotadas pelo Poder Executivo na Mensagem n~ 283/92, datada de 6 
de outubro último, contendo as alterações ao Projeto de Lei n!.! 
958/92. 

Valho- me da oportunidade para ratificar a V. Ex a. protestos de 
apreço e consideração. Cordiais saudações, 

João Bosco Murta Lages, Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. no exercício da Presidência. 

- Anexe-se ao Projeto de Lei n!.! 991/92. 

' __ OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior, Secretário da Habitação, 

encaminhando resumo das atividades da Secretaria da Habitação e do 
Programa de Habitação Popular - PROHAB- MG. (- À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Antônio Divino de Souza, Prefeito Municipal de Capim 
Branco, comunicando a paralisação total das atividades da Prefeitura 
a partir do dia 15/10/92, por falta de recursos orçamentários, já que 
os projetos de lei enviados à Câmara Municipal pedindo autorização 
para abrir crédito suplementar não foram aprovados por aquela Casa. 

Do Sr. Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG, 
enviando uma via do convênio celebrado em 12 /9/92 entre aquela 
empresa e a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A., bem 
como cópia da publicação feita no "Minas Gerais", segundo exigência 
da cláusula quinta do referido convênio. 

Sr. Presidente (Deputado Raul Messias) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pe-
queno Expediente. 

Apresentação de Proposições 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.086/92 

Dispõe sobre a divulgação das atividades da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 12 - A divulgação das atividades da Assembléia Legislativa, de 

responsabilidade da Mesa, obedecerá ao disposto nesta resolução. 
Art. 2º - A divulgação a que se refere o artigo anterior tem como 

objetivos: 
I - incentivar o exercício da cidadania; 
11 - possibilitar a disseminação de informações sobre o Poder 

Legislativo e os trabalhos por ele desenvolvidos, nos termos do que 
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dispõe o Programa de Integração Legislativo/Sociedade, contido no 
Plano Plurianual de Ação Governamental; 

III - assegurar a dinâmica dos canais de comunicação entre 
representantes e representados; 

IV - possibilitar o acompanhamento, por parte da sociedade, do 
desempenho do Poder Legislativo no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais; 

V - possibilitar a participação efetiva da sociedade no processo de 
elaboração legislativa; 

VI - facilitar a inserção do Poder Legislativo em ações conjuntas 
com segmentos específicos da sociedade; 

VII - promover a conscientização sobre a importância da ação do 
Poder Legisla ti v o na democracia representativa. 

Art. 32 - A divulgação das atividades da Assembléia far-se-á de 
acordo com necessidades e estratégias definidas pela Mesa em 
deliberação que vigorará no ano subseqüente ao de sua aprovação, 
observadas as seguintes diretrizes: 

I - manutenção do caráter institucional, apartidário e impessoal, 
bem como informativo, educativo ou de orientação social das 
mensagens veiculadas; 

11 - observância de princípios de ética e austeridade na elaboração 
das peças e em sua veiculação; 

III - diversificação da linguagem e dos meios, de modo a se atingir, 
com eficácia, o público-alvo. 

Art. 42 - Constituem objeto de divulgação pela Assembléia as 
atividades relacionadas com: 

I - a elaboração legisla ti v a; 
11 as funções de fiscalização, controle e julgamento 

constitucionalmente atribuídas à Assembléia; 
111 - a discussão de temas de interesse da sociedade mineira em 

geral e de seus setores organizados; 
IV - a integração do Poder Legislativo com a sociedade. 
Art. 52 - Para atender ao disposto nesta resolução, a Mesa da 

Assembléia contará com suporte e assessoramento do pessoal de sua 
Secretaria. 

Parágrafo único - Em caso de necessidade e a critério da Mesa, 
poderá ser contratado serviço profissional especializado, no âmbito 
externo, observada a legislação pertinente. 

Art. 62 - A alocação de recursos para as atividades previstas nesta 
resolução obedecerá à programação aprovada pela Mesa da 
Assembléia na forma prevista no art. 32 e não poderá exceder o 
limite especificado no Orçamento. 

Art. 72 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 82 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala de Keuniões da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1992. 
Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Raul Messias 

- Dílzon Melo - Homero Duarte - José Braga. 
Justificação: O momento político vi v ido pelo País demonstra 

cabalmente a importância de que se reveste a atuação do Poder 
Legislativo na democracia representativa. Consciente de seu papel, o 
parlamento ou v e o apeio da Nação e assume seu lugar na história. 

A dinâmica desse processo. vivido intensamente por todos os que se 
preocupam com os destinos do País, chama- nos a atenção para a 
necessidade de se manterem constantemente abertos os canais de 
comunicação entre representantes e representados. 

O sucesso das iniciativas parlamentares e sua sintonia com os 
anseios da comunidade estão na razão direta da facilidade de 
comunicação entre ambos. Consciente disso. a Assembléia Legislativa 
elegeu como um dos objetivos de seu planejamento estratégico a 
integração entre o Poder Legislativo e a sociedade e o fez inserir no 
Plano Plurianual de Ação Governamental para o exercício 1992-1995, 
aprovado pela Lei nº 10.578, de 31/12/91. 

Entre as ações que ensejam essa integração está a disseminação de 
informações sobre o Poder, de modo a se possibilitar o 
acompanhamento, por parte da sociedade, do desempenho do 
parlamento estadual e a se permitir a participação dos diversos 
segmentos sociais no processo de elaboração legislativa. 

O presente processo de resolução tem, _assim, por escopo, fornecer o 
instrumental necessário para que a Assembléia promova a divulgação 
de suas atividades, consoante aqueles objetivos maiores. Pretende- se, 
ao mesmo tempo, disciplinar as ações de divulgação, definindo-lhes 
diretrizes e mecanismos de execução. 

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para parecer. 
PROJETO DE LEI Nº 1.087/92 

Dá a denominação de Pedro Aguinaldo Fulgêncio à ponte sobre o 
rio Taquaraçu, na Rodovia MG- 20, na localidade de Taquaraçu de 
Baixo, divisa dos Municípios de Santa Luzia e Jaboticatubas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica denominada Pedro Aguinaldo Fulgêncio a ponte 

sobre o rio Taquaraçu, na Rodovia MG-20, na localidade de 
Taquaraçu de Baixo, divisa dos Municípios de Santa Luzia e 
J a botica tubas. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1992. 
Bernardo Rubinger 
Justificação: Jornalista desde os 16 anos de idade, Pedro Aguinaldo 

_ Fulgêncio exerceu todas as fu11ções inerentes à carreira, na redação 
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do jornal "Estado de Minas". Trabalho e dedicação eram suas palavras 
de ordem e, com elas. galgou todos os postos importantes dentro da 
empresa, onde foi admitido em 29/12/29, chegando a Diretor-Geral 

das Emissoras e Diários Associados em Belo Horizonte, a Diretor-
Presidente da S.A. Estado de Minas e a Vice- Presidente do 
Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados. 

Graduado pela Faculdade de Direito da UFMG em 1936, Pedro 
Aguinaldo Fulgêncio. era natural de Araçuaí, no vale do 
Jequitinhonha. Nascido aos 13/8/13, era filho do farmacêutico 
Epaminondas Fulgêncio Alves da Cunha e da professora Izaltina 
Cajuby Fulgêncio. Pelo lado paterno, era sobrinho do Desembargador 
Tito Fulgêncio Alves Pereira e, pelo lado materno. do Ministro 
Orozimbo Nonato, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Além do jornalismo, exerceu as funções de Diretor do 
Departamento de Assistência aos Municípios e de Diretor do 
Departamento de Administração Geral do Estado no Governo Mílton 
Campos. 

Cidadão honorário de Belo Horizonte em 1974, Pedro Aguinaldo 
recebeu, ao longo da vida, várias condecorações e homenagens, como 
a Medalha da Ordem do Mérito do Rio Branco, do Itamaraty, em 
1988; Medalha da Ordem do Mérito de Cairu, do Ministério da 
Indústria e Comércio, em 1985; Comenda da Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, em 1990; 
Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte. em 1991; Medalha da Inconfidência, do Governo de 
Minas Gerais e de Cidadão Honorário da cidade de Gouveia, em 
1970. 

Casou-se, em primeiras núpcias, com Antonieta Ciuffo Fulgêncio e, 
viúvo, em segundas núpcias, com a escritora Maria Lysia Correa de 
Araújo, que lhe sobrevive. Do primeiro casamento, deixa os filhos 
Cláudia, Leonardo, Secretário Particular do Governador Hélio Garcia, 
Juliano, Chefe de Gabinete da Presidência do BDMG, e Bruno, 
assessor da Direção-Geral do "Estado de Minas", além de vários 
netos. 

Lamentavelmente, Pedro Aguinaldo Fulgêncio faleceu em 23/1/92, 
porém sua memona será perpetuada, devido a sua grande 
contribuição para o enobrecimento do povo mineiro, mo ti v o pelo qual 
se pretende, por meio deste projeto de lei, dar seu nome à ponte, na 
Rodovia MG- 20, sobre o rio Taquaraçu. 

- 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 I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N2 1.088/92 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros do Bem n<2 

120, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legisla ti v a do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 

Obreiros do Bem n~ 120, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 312 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1992. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Loja Maçônica Obreiros do Bem n~ 120 é uma 

sociedade civil. sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e 
educativo. 

Ao exercer suas atividades, a entidade procura, mantendo-se fiel à 
doutrina maçônica, propagar a fraternidade entre os homens e 
incentivar a livre manifestação do pensamento e o respeito à 
autoridade. 

Acreditando na oportunidade da propos1çao ora apresentada, 
solicitamos, para sua aprovação, o apoio de nossos ilustres pares. 

- 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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.089/92 
Declara de utilidade pública a Assoç_iação do Bairro Parque São 

Geraldo, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do 

Bairro Parque São Geraldo, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de outubro de 1992. 
João Batista 
Justificação: A Associação do Bairro Parque São Geraldo é uma 

entidade filantrópica, absolutamente sem fins lucrativos. O objetivo 
da entidade é promover o inter-relacionamento dos moradores, 
fomentando o companheirismo, o mutirão e a política de boa 
vizinhança; amparar os carentes e necessitados, distribuindo alimentos 
e medicamentos; e reformar moradias para os menos favorecidos. 

- 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. 

REQUERIMENTOS 
N2 3.574/92, do Deputado Dílzon Melo, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Estado de 
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Minas" pela publicação do "Suplemento Sul", que está completando 
um ano de serviço prestado ao Sul de Minas. 

N2 3.575/92. do Deputado Roberto Amaral. postulando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com todos os professores do 
Estado, em especial com os educadores do Norte de Minas, pela 
comemoração do Dia dos Professores. 

N2 3.576/92, do Deputado Roberto Amaral, pleiteando seja inserido 
na ata dos trabalhos de hoje voto de congratulações com o novo 
Reitor da Universidade Federal de Viçosa, Prof. Antônio Lima 
Bandeira, pela sua posse no dia 9 do corrente mês. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

N2 3.577/92. do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador para que se realizem 
gestões junto ao DNER com vistas à construção de uma passarela 
para pedestres no trevo da BR-040, em Barbacena. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Assuntos Municipais e de Saúde e do Deputado Roberto Amaral. 
Oradores Inscritos 

· Os Deputados Roberto Amaral, Wanderley Ávila, José Maria 
Pinto, Gilmar Machado e Paulo Carvalho proferem discursos, que 
serão publicados em outra edição. 

· O Deputado Raul Messias profere giscurso e suscita questão de 
ordem, que serão publicados em outra edição. 

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) Apenas para 
completar, realmente o requerimento subscrito pelo Deputado Raul 
Messias foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. 
Estamos aguardando o parecer para submetê -lo ao Plenário. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 21 parte da reunião, com a lll 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 c1encia ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Assuntos 
Municipais - aprovação, conclusivamente, dos Requerimentos n 2s 
3.507 e 3.536/92, da Deputada Maria Elvira e do Deputado Jaime 
Martins, respectivamente; pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação dos Projetos de Lei nl!s 853 e 913/92, do Deputado Mauri 
Torres; 915/92, do Deputado Cóssimo Freitas; 920/92, do Deputado 
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Ronaldo Vasconcellos; 923, 924, 949 e 952/92, do Deputado José 
Bonifácio; 935/92, do Deputado Geraldo Rezende, e 946/92, do 
Deputado Bené Guedes, todos no 2!:! turno (Ciente. Publique-se.); pelo 
Deputado Roberto Amaral - falecimento do Dr. Fajardo Nogueira de 
Souza, ocorrido na cidade de Belo Horizonte (Ciente. 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. 

Questão de Ordem 
- O Deputado Roberto Carvalho suscita questão de ordem, que será 

publicada em outra edição. 
O Sr. Presidente - Mais uma vez, esta Presidência informa ao ilus-

tre Deputado Roberto Carvalho que este assunto não constitui questão 
de ordem, uma vez que não se trata de solicitar interpretação do R e-
gimento Interno. Trata- se de indagar sobre um posicionamento polí-
tico que teria sido tomado pelo Deputado Romeu Queiroz, o que 
ainda não foi confirmado. Já convoquei o jornalista que tratou do 
assunto, roas ele ainda não compareceu ao nosso Gabinete. Como não 
se trata, repito, de questão de ordem, a resposta será dada por meio 
da imprensa, não cabendo aos Deputados questionar esse assunto, pela 
via agora adotada. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno- único, do Veto Total à Pro-

posição de Lei nl! 11.592, que altera o § 52 do art. 72 da Lei nl! 6.763, 
de 26/12/75, com a redação dada pelo art. P da Lei nº 10.488, de 
25/7/91. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, dada a relevância 

da matéria e verificando, de plano, a inexistência de "quorum", soli-
cito da Presidência que encerre esta reunião. 

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

de "quorum" e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária de debates de amanhã, dia 16, às 9 horas. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 14íl REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas do dia onze de junho de mil novecentos e noventa e 
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, 
Antônio Júlio e Roberto Luiz Soares, membros da com1ssao 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo 
José, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Luiz 

23 

/ 



I 

Soares que proceda à leitura da ata da reumao anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 1'1 parte 
dos trabalhos, a Presidência passa à 2 ª parte da reunião. Na f a se de 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia, o Deputado Antônio Júlio, Relator do 
Projeto de Lei n!! 693/92, faz a leitura do parecer para o 2º turno, o 
qual conclui pela aprovação da matéria. Colocado em discussão e em 
votação, é o Projeto de Lei nº 693/92 aprovado. O Deputado Antônio 
Júlio, Relator do Requerimento nº 3.295/92, emite parecer oral 
favorável à aprovação da proposição. O Deputado Roberto Luiz 
Soares, Relator do Requerimento nQ 3.304/92, emite parecer oral 
favorável à aprovação da matéria. Colocados em votação, cada um 
por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente comunica 
que se encontra sobre a mesa o Requerimento nº 3.321/92, de autoria 
do Deputado Agostinho Patrus. Colocado em votação, nos termos da 
Deliberação da Mesa nº 487, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
pauta, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Ivo José, Presidente - Antônio Júlio - João Marques. 

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e sete de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois, reúnem- se no Plenarinho I os Deputados 
Ermano Batista, Tarcísio Henriques, Roberto Carvalho e Jorge 
Eduardo, membros desta comissão. Havendo número regimental e na 
ausência do Presidente, o Vice- Presidente, Deputado Ermano Batista, 
assume a direção dos trabalhos e solicita ao Deputado Tarcísio 
Henriques que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que continua em discussão o parecer do Deputado Jorge 
Eduardo sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 
nº 958/92, no l!.! turno, de autoria do Governador do Estado, já que, 
em reunião anterior, o Deputado Antônio Carlos Pereira havia 
solicitado vista da matéria. Neste momento, o Deputado Roberto 
Carvalho apresenta requerimento em que pede se solicitem ao 
Governador do Estado as tabelas e anexos de vencimentos de todos os 
quadros integrantes do Poder Executivo que foram omitidos no 
Projeto de Lei n 2 958/92. Colocado em votação, é rejeitado o 
requerimento. Em seguida, o Presidente encerra a discussão do 
parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao referido 
projeto. Submetido a votação, é aprovado o parecer, ficando, pois, 
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-aprovada a Emenda n~ 16 e rejeitadas as Emendas de n~s 5 a 15, com 
exceção da Emenda n!! 13, retirada pelo autor. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1992. 
Ermano Batista, Presidente - Tarcísio Henriques - lbrahim J acob -

Sebastião Costa - Jorge Eduardo - Paulo Carvalho. 

ATA DA 10~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO. CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho e 
Márcio Miranda. membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo Freitas, declara abertos 
os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a 
Presidência distribui as matérias constantes na pauta, encerra a 1 u 
parte da reunião e passa à 2 u parte, submetendo a discussão e votação 
parecer sobre proposição sujeita à apreciação . do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Francisco Ramalho, Relator do Projeto de 
Lei n 2 869/92, no 111 turno, emite parecer pela rejeição da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é esse parecer aprovado. A seguir, a 
Presidência passa à discussão e à võtação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Márcio Miranda, Relator do Projeto de Lei n 2 863/92, no 1º turno, 
emite parecer favorável à aprovação da matéria. Na ausência do 
Deputado Ambrósio Pinto, o Deputado Francisco Ramalho procede à 
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n 11 890/92, no 1!2 turno, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetidas a 
discussão e votação, são essas proposições aprovadas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a prox1ma reumao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1992. 
Cóssimo Freitas. Presidente - Francisco Ramalho - Ambrósio Pinto 

- Márcio Miranda. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 204/91 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei em 
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epígrafe tem por objetiVO criar linha de transporte coletÍ VO 
intermunicipal com sede em Cataguases. Encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça para exame preliminar, esta opinou pela 
inconstitucionalidade da matéria. tendo sido o seu parecer rejeitado 
pelo Plenário desta Casa. À vista disso. e em conformidade com o art. 
189, parágrafo único, do Regimento Interno, veio a proposição a esta 
comissão, para análise de mérito. 

Na oportunidade, enviou-se ofício ao Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais DER- MG para que este se 
manifestasse sobre a necessidade e a conveniência de criação da 
referida linha. Cumprida a diligência, passa esta comissão à emissão 
do presente parecer. 

Fundamentação 
A linha de transporte a que se refere a propos1çao objetiva 

interligar as cidades de Cataguases, Guidoval, Visconde do Rio 
Branco, Ponte Nova, Ouro Preto e Belo Horizonte. Nesse conjunto. 
incluem-se as cidades mais antigas do Estado, que contribuíram. ao 
longo dos anos. para o desenvolvimento sócio- econômico, cultural e 
mesmo turístico da Zona da Mata. 

Impõe-se, pois. a medida, objeto da proposição, que permitirá a 
integração das mencionadas comunidades e o cultivo das tradições do 
povo mineiro. 

Dessa forma, reputa-se de toda conveniência ao interesse público a 
aprovação da matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei 

nº 204/91. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1992. 
Ermano Batista, Presidente e Relator - Tarcísio Henriques - Paulo 

Carvalho - Jorge Eduardo - Ibrahim Jacob. 

PARECER PARA O 2!! TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 473/91 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe 

tem por objetivo regulamentar o art. 21 da Constituição do Estado, 
proibindo o estabelecimento de requisito referente a idade máxima 
para a inscrição em concurso público. 

Aprovado no 1!! turno, com a Subemenda nº 1 à Emenda n!.! 1 e 
com a Emenda n 11 2, o referido projeto foi distribuído a esta comis-
são, a fim de receber parecer para o 2 2 turno, nos termos do art. 196 
do Regimento Interno e parágrafos. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte integrante 
deste parecer. 
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Fundamentação 
A matéria foi profundamente examinada pelas comissões às quais 

foi distribuída, cabendo-nos, tão-somente, nesta fase, ratificar a 
nossa opinião anterior. 

Com efeito, a proposição em exame, com as alterações propostas, é 
de fundamental importância para todos os brasileiros, merecendo, 
portanto, inteira aprovação. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nll 473/91, na forma do 

vencido no !!-! turno. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1992. 
Ermano Batista, Presidente e Relator - Tarcísio Henriques - Paulo 

Carvalho - Jorge Eduardo - Ibrahim Jacob. 
REDAÇÃO DO VENCIDO NO 1º TURNO 

PROJETO DE LEI Nº 473/91 
Regulamenta o art. 21 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 

proibindo o estabelecimento de requisito referente a idade máxima 
para a inscrição em concursos públicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Ressalva dos os casos previstos na Constituição da Repú-

blica e na legislação federal específica, é vedado o estabelecimento de 
limite máximo de idade para inscrição em concurso público e para 
admissão em cargo ou emprego públicos de órgão ou entidade da ad-
ministração direta, indireta ou fundacio!_lal de qualquer dos Poderes 
do Estado. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Belo Horizonte, terça- feira, 20 de outubro de 1992 

ATA 

ATA DA 304U REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDÊNCIA DO DEPUTADO AJALMAR SILVA 
SUMÁRIO: ABERTURA lU PARTE (PEQUENO EXPE-

DIENTE): 1ª Fase: Ata Correspondência: Ofício nv 27/92 
(encaminha emenda ao Projeto de Lei n~ 1.059/92), do Procurador-
Geral de Justiça, e ofício s/n~ - ApresentaÇão de Proposições: Pro-
jetos de Lei de nvs 1.090 a 1.093/92 - Comunicações: Comunicaçóes 
das Comissões de Educação e de Administração Pública - 2 ~ Fase: 
Leitura de Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Ajalmar Silva - Agostinho Patrus - Raul Messias - Homero Duarte 

- José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio 
Pinto - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Célio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - lbrahim Jacob 
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José 
Ferraz - José Laviola - José Militão --Maria Elvira - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Paulo Carvalho - Paulo Pettersen - Rê-
molo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Wanderley Á vila. 

O Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) - A lista de compareci-
menta registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, inicia-
mos os nossos trabalhos. Com a palavra, o 2 2 -Secretário, para proce-
der à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
· O Deputado Homero Duarte, f!! -Suplente da Mesa nas funções de 

2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem restrições. 

Correspondência 
• O Deputado Cóssimo Freitas, 1º -Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIO N2 27/92 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 1992. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 
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Em aditamento ao contido no projeto de lei remetido a V. Exa. 
através de ofício datado de 18 de setembro do corrente ano, projeto 
esse que recebeu o n~ 1.059/92. tenho a honra de encaminhar ao 
ilustre Presidente. para ser submetida ao exame dessa augusta As-
sembléia Legislativa, a inclusa proposta de emenda, que se destina a 
alterar os valores do anexo, no que tange apenas à vigência a partir 
de 1 º /9/92, passando esses valores a ser os constantes na tabela in-
clusa. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. o mais elevado apreço e 
distinta consideração. 

Castellar Modesto Guimarães Filho. Procurador- Geral de Justiça. 
Emenda Modificativa 

Considerem- se com vigência, a partir de 1 !2 de setembro de 1992, 
os seguintes valores de vencimentos dos membros do Ministério Pú-
blico: 

Procurador de Justiça Categoria "B" 11.800.523.00 
Procurador de Justiça Categoria "A" 11.210.497,00 
Promotor de Justiça Entrância Especial 10.649.972.00 
Promotor de Justiça Entrância Final 10.117.473,00 
Promotor de Justiça Entrância Intermediária 9.611.600,00 
Promotor de Justiça Entrância Inicial 9.131.020,00 
- Anexe-se ao Projeto de Lei n!.! 1.059/92. 

OFÍCIO 
Do Sr. Lúcio Rocha Brant, Secr_etário da Fazenda, encami-

nhando a esta Casa o Balancete Centralizado da Administração Direta 
do Estado, referente ao mês de agosto do presente exercício. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber propostçoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1 ª fase do Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Proposições 
PROJETO DE LEI N2 1.090/92 

Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro Sol 
Nascente, com sede no Município de lbirité. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina 

do Bairro Sol Nascente, com sede no Município de Ibirité. 
Art. 2 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1992. 
Marcos Helênio 
Justificação: Tendo por princípio básico a luta por conquistas so-

ciais para o povo de Ibirité, a Associação Feminina do Bairro Sol 
Nascente desempenha significativo papel junto a sua comunidade. 
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Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, que sempre pn-
mou pelo bom atendimento a seus assistidos. 

Com uma atuação dinãmica e séria, esta entidade, em suas pro mo-
ções e movimentos públicos, sempre deu enfoque prioritário às causas 
populares, trabalhando com afinco pela construção de uma sociedade 
mais justa e humana. 

A par dessas considerações e numa demonstração de reconheci-
mento ao trabalho relevante empreendido pela Associação Feminina 
do Bairro Sol Nascente, espero a aprovação do presente projeto de 
declaração de utilidade pública pelos nobres pares desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação. nos termos do 
art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N!! 1.091/92 
Declara de utilidade pública a Associação Unida do Bairro 

Washington Pires, com sede no Município de Ibirité. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Unida 

do Bairro Washington Pires, com sede no Município de Ibirité. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1992. 
Marcos Helênio 

j Justificação: Tendo por princípio básico a luta por conquistas so-
l ciais para o povo de Ibirité, a Associação Unida do Bairro Washing-

ton Pires desempenha significativo papel junto a sua comunidade. 
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, que sempre pri-
mou pelo bom atendimento a seus assistidos. 

Com uma atuação dinâmica e séria, essa entidade, em suas pro mo-
ções e movimentos públicos, sempre deu enfoque prioritário às causas 
populares, trabalhando com afinco pela construção de uma sociedade 
mais justa e humana. 

A par dessas considerações e numa demonstração de reconheci-
mento ao trabalho relevante empreendido pela Associação Unida do 
Bairro Washington Pires, espero a aprovação do presente projeto de 
declaração de utilidade pública pelos nobres pares desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N!! 1.092/92 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Unidos do Pal-

mares, com sede no Município de Ibirité. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina 

Unidos do Palmares, com sede no Município de Ibirité. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1992. 
Marcos Helênio 
Justificação: Tendo por princípio básico a luta por conquistas so-

ciais para o povo de Ibirité, a Associação Feminina Unidos do Pal-
mares desempenha significativo papel junto a sua comunidade. Trata-
se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, que sempre primou pelo 
bom atendimento a seus assistidos. 

Com uma atuação dinâmica e séria, esta entidade, em suas promo-
ções e movimentos públicos, sempre deu enfoque prioritário às causas 
populares, trabalhando com afinco pela construção de uma sociedade 
mais justa e humana. 

A par dessas considerações e numa demonstração de reconheci-
menta ao trabalho relevante empreendido pela Associação Feminina 
Unidos do Palmares, espero a aprovação do presente projeto de de-
claração de utilidade pública pelos nobres pares desta Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.093/92 
Declara de utilidade pública o Centro de Libertação da Mulher 

Trabalhadora, com sede no Município de Ibirité. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Liberta-

ção da Mulher Trabalhadora, com sede no Município de Ibirité. 
Art. 2 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 1992. 
Marcos Helênio 
Justificação: Tendo por princípio básico a luta por conquistas so-

ciais para o povo de Ibirité, o Centro de Libertação da Mulher Tra-
balhadora desempenha significativo papel junto a sua comunidade. 
Trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos, que sempre pri-
mou pelo bom atendimento a seus assistidos. 

Com uma atuação dinâmica e séria, esta entidade, em suas promo-
ções e movimentos públicos, sempre deu enfoque prioritário às causas 
populares, trabalhando com afinco pela construção de urna sociedade 
mais justa e humana. 

A par dessas considerações e numa demonstração de reconheci-
rnento ao trabalho relevante empreendido pelo Centro de Libertação 
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da Mulher Trabalhadora. espero a aprovação do presente projeto de 
declaração de utilidade pública pelos nobres pares desta Casa. 

- Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educação e de Administração Pública. 
2 a Fase 

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência 
passa à zu fase da 1u parte da reunião, destinada a comunicações de 
Lideranças e Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o ex-
pediente da próxima reunião ordinária. 

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

ções apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação -
aprovação dos Projetos de Lei nus 302/91, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; 666/92, do Deputado Sebastião Costa; 747, 748 e 
749/92, do Deputado João Marques; 918/92, do Deputado Agostinho 
Patrus; 919/92, do Deputado Ambrósio Pinto; 925/92, do Deputado 
José Bonifácio: e 997/92, do Deputado Marcos Helênio, todos no 21! 
turno; e de Administração Pública - aprovação do Projeto de Lei nu 
720/92, do Deputado Sebastião Helvécio. (Ciente. Publique -se.) 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, nem oradores ins-

critos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a ordinária de debates, segunda-feira, dia 
19, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS 
EM REUNIÃO ANTERIOR 

299! REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/10/92 pelo 

Deputado Bené Guedes 
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, distinta galeria, estamos retornando da Zona da Mata e 
queremos aproveitar este momento para registrar a grande vitória que 
conquistamos na cidade de Leopoldina, tendo o nosso candidato, Dr. 
José Roberto de Oliveira, alcançado uma expressiva votação, inédita 
na história de Leopoldina: 17:800 votos, colocando uma diferença de 
10 mil votos sobre o nosso adversário. 

Nós, que tivemos a honra e o privilégio de participar dessa cam-
panha, não podíamos deixar de registrar, aqui, a nossa alegria pelo 
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- fato de o povo leopoldinense ter tido um comportamento exemplar. 
Exemplar, também, foi o comportamento das autoridades que parti-
ciparam do pleito. Queremos ressaltar o trabalho do Juiz Eleitoral de 
Leopoldina, Dr. Jair, que teve uma presença excepcional, bem como 
do nosso Promotor de Justiça, Dr. Márcio, e das mesas apuradoras. 

Leopoldina viveu uma grande festa, quando o nosso povo participou 
e comemorou, de maneira respeitosa, essa grande vitória. Temos cer-
teza de que, a partir de 1!2/l/93, o Dr. José Roberto de Oliveira fará, 
realmente, uma administração profícua, voltada para o social. Estare-
mos ao seu lado para ajudar. cada vez mais, aqui na Assembléia Le-
gislativa, junto ao nosso Governo Estadual, como também em Brasí-
lia, junto ao nosso Presidente Itamar Franco, homem que tem pro-
fundas raízes na Zona da Mata e do qual muito esperamos, pois a 
nossa região está empobrecida, com sérios problemas em vários se to-
res. 

Ansiosos, aguardamos o novo Governo em Leopoldina. para que 
possamos responder à altura aos anseios da nossa comunidade. 

Quero, também, manifestar a nossa alegria por termos vencido em 
outras cidades importantes da Zona da Mata, como Recreio, Palma, 
Argirita, Além- Paraíba, Estrela Dal v a, Senador Cortes, Pirapetinga, 
Rio Pomba, Patrocínio do Muriaé, Eugenópolis, enfim, numa série de 
municípios. Esse fato nos engrandece, porque mostra que o nosso 
trabalho tem tido uma resposta e está sendo compreendido. É com 
satisfação que mostramos esse quadro, por_quanto, políticos que somos, 
é neste momento que podemos avaliar o nosso desempenho. Parabe-
nizamos, também, a todos aqueles que venceram as eleições e, àqueles 
que não conseguiram, queremos dizer que isso faz parte do jogo polí-
tico, e a vida continua. Muito obrigado. 

299ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/10/92 pelo Deputado Gilmar Machado 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
pessoas presentes nas galerias, imprensa, venho a esta tribuna com 
muita alegria, pois acabei de receber a informação de que o Presi-
dente da República, Dr. Itamar Franco, vai nomear o Prof. Nestor 
Barbosa para assumir a Reitoria da Universidade Federal de Uber-
lândia. 

Eu gostaria de deixar registrado desta tribuna, como o fiz anterior-
mente, o meu protesto contra a forma arbitrária e autoritária como o 
Prefeito Municipal daquele município, Virgílio Galassi, interferiu no 
processo de indicação do Prof. Nestor. 

Eu queria, também, deixar a minha saudação a toda a juventude e a 
todos os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia que ocu-
param a Reitoria daquela universidade e resistiram bravamente, de-
baixo de sol e de chuva, até a conquista da vitória. Uma vitória da 
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comunidade universitária e também de toda a população de Uberiân-
dia contra a arbitrariedade e o autoritarismo do Prefeito Municipal. 
Esperamos que essas práticas sejam banidas da história de nossa ci-
da de. 

Quero deixar registrado que a posse do Prof. Nestor significa, para 
Uberiândia, a vitória da democracia e a vitória daquele que se com-
promete com a construção de uma nova universidade. Deixo também 
a minha homenagem ao Prof. Nestor Barbosa, professor do Departa-
mento de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, que 
venceu no primeiro e segundo turnos. É pessoa extremamente com-
petente e é, também, filiado ao PT. Desejamos a ele muito sucesso na 
direção da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

299ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/10/92 pelo Deputado Roberto Carvalho 

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais colegas 
presentes, depois de uma tramitação longa e sinuosa, estamos de novo 
com este projeto, que considerávamos, à época, como sendo inovador 
em termos de política salarial no Brasil: o famoso projeto do reajuste 
"rabo de cavalo". 

Dizíamos que existiam todas as condições para que o Governo 
atendesse duas rei vindicações básicas dos servidores públicos. A pri-
meira delas é uma política salarial. O Governo tem todas as condi-
ções de apresentar aos servidores públicos, de todas as áreas, uma 
política salarial. Como diria Noel Rosa, insistimos, pela décima pri-
meira vez, que, sem política salarial, não há como se falar em resgate 
da máquina pública no Estado. Lamentavelmente, o Governo insiste 
em não apresentar uma proposta de política salarial. A nossa Bancada 
fará consignar em todos os projetos relativos a salário do funciona-
lismo nossa proposta de emenda, tratando de política salarial. que o 
Governo nem se dignou discutir conosco. Não discute nem apresenta 
uma proposta. Vai "levando com a barriga" essa situação, num total 
desrespeito ao servidor público. 

A segunda questão diz respeito ao reajuste. O Governo apresentou 
índices de reajuste ridículo, abaixo da inflação, desde o primeiro 
mês. Daí termos denominado o projeto "rabo de cavalo" porque ele 
cresce para baixo. Afirmamos também que o Governo tinha condições 
de apresentar índices de reajuste melhores. Hoje ele reconhece que a 
nossa crítica era absolutamente correta e propõe uma mudança no 
índice deste mês, de 17% para 23%, e, no mês que vem, de 15% para 
20%. Ainda continua com a "síndrome do rabo de cavalo", e o índice 
está aquém da inflação do mês passado. 

O atual Ministro do Planejamento já afirmou que a expectativa do 
Governo Itamar Franco é estabilizar a inflação em torno dos 25%. 
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Esta emenda não corrige sequer a inflação do mês nem apresenta 
nenhuma recomposição. Em função dessa política de desrespeito que 
o Governo do Estado tem aplicado aos servidores públicos, estamos 
nos posicionando contra o projeto. Apresentamos urna emenda, e o 
Relator, meu querido amigo Deputado Roberto Amaral. argumenta v a 
que ela traria. corno conseqüência, aumento de despesas e que seria, 
portanto, "inconstitucional". Contudo. as emendas que geram aumento 
de despesas, desde que apresentadas pelo Líder do Governo, Depu-
tado José Ferraz. são constitucionais. Talvez o nosso caro e preclaro 
amigo Deputado José Ferraz seja mais "constitucional" do que os 
Deputados Antônio Carlos Pereira, Adelmo Carneiro Leão e do que 
eu. Deve ser isso! 

Em função dessas emendas. esperávamos que o Governo apresen-
tasse uma proposta de modificação do índice de reajuste, apresen-
tando, primeiro, uma política salarial e, segundo, um índice que 
realmente pudesse acarretar um mínimo de recomposição salarial para 
os servidores públicos. Diante dessas emendas, a nossa Bancada votará 
contra o projeto. 

2998 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/10/92 pelo 

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

nosso objetivo, ao apresentar a Emenda nº 7, é o seguinte - vou ler a 
emenda, para que todos tomem conhecimento dela: "O vencimento 
básico do servidor público estadual não poderá ser inferior ao salário 
mínimo vigente". 

Por que isso. Srs. Deputados? É desnecessário estarmos aqui bri-
gando para que o servidor não ganhe menos que o salário mínimo. 
Infelizmente, em Minas Gerais, o servidor recebe menos que o salário 
mínimo como vencimento básico. O art. 40 da Constituição diz o se-
guinte: "Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de 
cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único - Nenhum 
servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao sa-
lário mínimo". 

É fundamentado em artigo da Constituição que estou aqui, enca-
minhando essa emenda. Hoje, em Minas Gerais, um servidor recebe, 
em termos de vencimento básico, menos que um salário mínimo. O 
Deputado José Ferraz, Líder do Governo, sabe muito bem que o ser-
vidor de Minas Gerais está recebendo, em termos de vencimento, 
menos que o exigido pela Constituição. O vencimento mais a gratifi-
cação é que corresponde ao valor do salário mínimo. O que estamos 
querendo é que o servidor passe a receber o que estabelece a Consti-
tuição. Vamos pagar aos servidores aquilo que a Constituição manda. 

_Vamos definir para eles um salário mínimo, pelo menos isso. Assim, 
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cumpriremos a Constituição que esta Casa votou e que nós Juramos 
cumprir. 

Dessa forma, estou fazendo este encaminhamento, para que possa-
mos votar favoravelmente a essa emenda, a fim de que o servidor do 
Estado receba. pelo menos, um salário mínimo como vencimento bá-
sico. É o que determina a Constituição. É isso o que queremos. Infe-
lizmente, não parece ser essa a vontade de todos, mas espero que, 
com essa emenda, esta Casa demonstre que deseja que o servidor re-
ceba, pelo menos, um salário mínimo. 

299a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 7/10/92 pelo Deputado Gilmar Machado 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para 
que todos tomem conhecimento, vou ler a Emenda n 11 9. 

(-Lê:) 
"Emenda n!.! 9 ao Projeto de Lei n!.! 958/92 

Acrescente- se onde convier: 
"Art. .... - Fica estabelecida a data de 12 de maio como a data- base 

dos servidores públicos estaduais. 
Parágrafo único - Na data referida no "caput" deste artigo será ce-

lebrada convenção coletiva, na qual serão pactuadas as condições sa-
lariais, funcionais e sindicais para os 12 (doze) meses seguintes. 

Sala das Reuniões, 25 de agosto de 1992. 
Gilmar Machado 
Justificação: A fixação de uma data- base para os servidores públi-

cos estaduais reveste-se de absoluta necessidade, porquanto estabelece 
a possibilidade de discussão e negociação periódicas das condições de 
trabalho do funcionalismo. Ela permite, ainda, que se crie um clima 
de segurança tanto para o poder público quanto para os servidores.". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com essa emenda nós queremos que 
fique estabelecida para os servidores públicos estaduais uma data-
base que lhes garanta oportunidade de negociação com o Sr. Go-
vernador do Estado, para que sejam discutidas as perdas salariais. 
Todas as categorias de trabalhadores têm uma data- base para negociar 
os seus aumentos. Esse é o mecanismo de defesa dos trabalhadores, 
mas os servidores públicos não dispõem desse mecanismo. Todos os 
anos temos o mesmo problema e atualmente os servidores da Saúde e 
da Educação estão em greve. 

O Estado de Minas Gerais, infelizmente, não oferece o mesmo me-
canismo aos seus servidores. Por isso estamos apresentando essa 
emenda, fixando para l!l de maio a data-base dos servidores públicos, 
para que os servidores e o Governo possam negociar, o que acho ra-
zoável. Além do mais, não estamos propondo nenhuma modificação 
para este ano, pois o Governo já tem sua política definida. Estamos 
propondo uma negociação coletiva para o próximo ano. 

36 



Portanto, solicito aos Deputados que reflitam. E preciso que os ser-
vi dores públicos tenham a sua data- base, como a têm os demais tra-
balhadores. Se todos os trabalhadores possuem sua data- base ga-
rantida, por que os servidores públicos não podem tê-la? O que está 
sendo pedido é constitucional. Então, o que estamos solicitando é que 
maio seja a data- base dos servidores públicos. Mais uma vez reitero o 
meu pedido: que os Deputados reflitam e apóiem a emenda que 
apresentamos. 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 21 de outubro de 1992 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDENCIA DO DEPUTADO AJALMAR SILVA 
SUMÁRIO: Comparecimento; falta de "quorum" - ORDEM DO 

DIA. 
Comparecimento 

- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Agostinho Patrus - José Braga -

Ambrósio Pinto - Arnaldo Canarinho - Clêuber Carneiro - Cóssimo 
Freitas - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Santanna -
João Batista - J oào Marques - José La viola - José Leandro - Maria 
Olívia - Mílton Salles - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) 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 20, às 
20h30min, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do 
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na edição anterior.). 

ATA DA 148ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDENCIA DO DEPUTADO AJALMAR SILVA 
SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE: Ata 2ª PARTE 

(ORDEM DO DIA): Votação, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei n!! 11.592; discursos dos Deputados Jorge Hannas e 
Wilson Pires - Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h45min, comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Agostinho 

Patrus - Raul Messias - Dílzon Melo - Ronaldo Vasconcellos -
Homero Duarte - José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Aílton 
Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amílcar Padovani -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes - Bernardo 
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro 
- Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Elmiro Nascimento - Elmo 

38 



Braz - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Santanna - Gil mar Machado - G lycon Terra Pinto 
- Guálter Monteiro - Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob - João 
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José 
Bonifácio José Ferraz José La viola - José Leandro - José 
Maria Pinto - José Militão - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio 
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mílton .Salles - Paulo Carvalho -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise Roberto Amaral - Roberto 
Carvalho - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Á vila - Wellington de 
Castro - Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva l 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. 2"-
Secretário. para proceder :J. leitura da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Dílzon Melo, 3 !L Secretário nas funções de 2~

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

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

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

Votação, em turno único. do Veto Total à Proposição de Lei n~ 
11.592, que altera o§ 5 12 do art. 7 12 da Lei n~ 6.763, de 26/12175. com 
a redação dada pelo art. 12 da Lei n 2 10.488, de 2517/91. A Comissão 
Especial opinou pela rejeição do veto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Jorge Hannas. 

O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou pela 
manutenção do veto. Entretanto, o que me traz à tribuna, neste 
instante, foram referências feitas a respeito da administração 
municipal da minha cidade de Manhuaçu, aqui, ontem, nesta 
Assembléia.Gostaria de dizer que estou em Manhuaçu há 38 anos, 
como médico, e tenho participado ativamente de todas as atividades 
políticas, sociais e econômicas de minha cidade e de minha região. 
Quero dizer aos meus pares que lamento ter que vir à tribuna para 
cuidar de um assunto municipal, um assunto regional. Ao mesmo 
tempo, acredito ter a obrigação de prestar esclarecimento a todos a 
respeito do assunto. 
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Como médico da cidade, quero dizer que granjeei, pelo meu 
trabalho e minha dedicação. grandes amizades, não só naquela cidade 
mas em toda região. Nunca mantive uma secretária no meu 
consultório, nunca recebi previamente uma consulta, nunca deixei de 
atender alguma pessoa que tenha me procurado, em minha clínica 
particular e em meu consultório no Hospital César Leite, do qual fui 
Diretor por mais de 12 anos. Sempre trabalhei na área de saúde e 
nunca me neguei a algum atendimento, e, por isso mesmo, já recebi. 
por várias ocasiões, provas de apoio e carinho da população de 
Manhuaçu. 

Não vou abusar da pac1encia de meus pares, para ler todo este 
calhamaço de obras feitas na atual administração municipal. mas os 
senhores podem estar certos de que nunca se trabalhou tanto em 
Manhuaçu como na atual administração municipal. O nosso Prefeito é 
um homem simples, de origem humilde, um homem que se sacrificou 
para dirigir o Município de :\Ianhuaçu. É trabalhador incansável. 
hipertireoidiano, impaciente e irrequieto, o que, talvez, tenha 
prejudicado a sua capitalização política nesta última eleição. Está aqui 
neste jornal, para quem quiser ver, o elenco de obras realizadas neste 
último mandato. Vou tentar conseguir alguns exemplares deste jornal 
e distribuir para as Lideranças da Casa. Convido os Srs. Deputados a 
visitarem a cidade de Manhuaçu e a verificarem se o que estou 
dizendo é mentira. Os senhores poderão conhecer todas as obras que 
estamos realizando. Construímos uma estação rodoviária, que é a 
mais bonita do interior do Estado; construímos uma praça, ao lado 
da rodoviária, que é um encanto, pela sua beleza e arquitetura; 
construímos o ginásio poliesporti v o, para dar aos jovens a 
oportunidade da prática do esporte e, aproveitando o declive do 
terreno, construímos salas no subsolo, onde está sendo executada pelo 
Secretário de Ação Social uma maravilhosa obra de ação social. 
retirando das ruas os meninos de rua, dando-lhes escola e 
alimentação; construímos uma grande ponte sobre o rio Manhuaçu; 
construímos o prédio da Delegacia Regional de Polícia e estamos 
acabando de construir o prédio da cadeia pública, porque o prédio 
antigo era uma vergonha - assim daremos, pelo menos, dignidade 
aos presos ali recolhidos; construímos, na zona rural, mais de uma 
centena de pontes e, praticamente, já não existem mais pontes de 
madeira no Município de Manhuaçu; construímos creches; 
construímos escolas; construímos postos de saúde em vários distritos, 
povoados e vilas; abrimos três grandes estradas na zona rural: a 
estrada que liga o Distrito de Luisburgo e as estradas que ligam os 
povoados de Palmeiras e Jaguaraí; ampliamos, em centenas de 
quilômetros, a rede elétrica da cidade, das vilas e dos povoados; 
construímos quadras de esportes nos povoados e nas vilas; 

40 



reconstruímos uma escola do Estado, com dinheiro da Prefeitura. no 
povoado de Dom Correia; calçamos e asfaltamos ruas dos povoados, 
das vilas e da cidade. O ponto alto dessa administração foi a nova 
policlínica instalada em Manhuaçu, que atende não só aquela cidade 
como todas as cidades circunvizinhas e, até mesmo cidades do 
Espírito Santo. A nova policlínica está hoje instalada no antigo 
Hospital Evangélico, que a Prefeitura adquiriu, com a nossa ajuda, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, por Cr$600.000.000.00, 
quando aquela obra vale mais de Cr$3.000.000.000,00. Fizemos a 
compra por 1/5 do seu valor. E lá está instalada a mais bem montada 
policlínica do interior do Estado de Minas Gerais. Atendemos 
milhares de pessoas por semana, nessa policlínica. Lá estão aparelhos 
de ecocardiografia, aparelhos de ultra- sonografia, aparelhos de raios 
X, salas cirúrgicas, camas de repouso, grande laboratório de análises 
clínicas, tudo fornecido gratuitamente à população mais carente. 
Quero dizer que apenas dois aparelhos que vieram da Alemanha 
valem mais de Cr$600.000.000,00, importância que pagamos peia 
aquisição do antigo Hospital Evangélico, hoje pertencente ao povo de 
Manhuaçu. 

A policlínica foi inaugurada pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, 
e o Secretário Adjunto da Saúde lá esteve durante três dias, 
percorrendo todos os recantos do prédio e de suas instalações, quando 
disse para mim: " foi um dos dinheiros mais bem empregados pela 
Secretaria." Esteve presente à inauguração da policlínica o Dr. Ivo 
Fortes, sanitarista do Rio Grande do Sul, que fez emocionado e 
eloqüente discurso no momento da inauguração e, depois, disse a 
mim: "Tenho inveja de vocês". 

Quero dizer aos meus pares nesta Casa que realizamos uma 
administração profícua. 

Não quero me alongar muito, mas quero apenas dizer que há nesta 
Casa uma pessoa por quem tenho profunda admiração e respeito, pela 
sua dignidade, postura, elegância, cultura e formação moral e cristã: é 
a Deputada :rvlaria José Haueisen. Quero passar às suas mãos este 
jornal e convidá-la para ir a Manhuaçu, onde terei o maior prazer de 
recebê-la e com ela percorrer todo o município em visita às obras ali 
realizadas. 

Trabalhamos, com afinco e com dignidade, pelo bem da população. 
É preciso ressaltar que não estou defendendo irregularidades da 
administração municipal. O nosso Prefeito, apesar de ser um grande 
batalhador, é um homem desorganizado. Quero dizer isso de público, 
e já disse a ele pessoalmente, várias vezes. Ele não soube capitalizar 
politicamente todo o trabalho realizado naquela cidade. 

Reitero o convite à Deputada Maria José Haueisen e espero que ela 
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o aceite. Como vizinha nossa do Leste mineiro, será recebida com 
todo carinho e com todo cuidado em nossa cidade. 

O Prefeito eleito de Manhuaçu é filho de uma família muito pobre. 
Seu pai deu um exemplo de vida; era um verdadeiro médico de pés 
descalços. Apesar de ser o mais pobre entre todos, dedicou sua 
existência aos pobres. Morava num casebre, viajava noite e dia 
aplicando injeções em doentes da periferia. Por três vezes, colocamos 
medicamentos em seu pequeno pronto- socorro no Distrito de São 
Pedro do Havaí e, em pouco tempo, não havia uma só caixa de 
remédio, porque ele os doava aos pobres. Era um pobre que servia 
aos pobres. Foi num lar chefiado por um homem como esse que o 
Prefeito eleito de Manhuaçu foi educado. Só poderia resultar daí um 
homem digno, um homem de bem, que, com certeza, fará uma boa 
administração. com a competência que já demonstrou possuir. :\Iuito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação. o 
Deputado Wilson Pires. 

O Deputado Wilson Pires * - Sr. Presidente, Srs. Deputados. no 
encaminhamento do Projeto de Lei n~ 10.488/91, que atualiza o valor 
da receita da microempresa, manifesto-me contra a rejeição da 
Comissão Especial e em favor do projeto do Deputado José Militão. 

O que me traz, porém, a esta tribuna, nesta hora tão grave por que 
passa o País, é o protesto contra a atitude de pessoas que não são 
democráticas na cidade de Governador- Valadares, onde um nosso 
companheiro de partido, o Deputado Paulo Fernando, f oi eleito 
Prefeito no dia 3 de outubro do corrente ano. Ele tem sido 
hostilizado, com jura de morte, pela Polícia Civil daquela cidade. 
Estamos boquiabertos, porque, exatamente no momento em que 
envidamos todos os esforços para que a democracia seja plantada 
definitivamente neste País, assistimos a esta ameaça inconcebível 
contra a vida de um homem que se elegeu pelo voto popular. 

Faço também um protesto contra o Secretário de Segurança, que, ao 
receber telefonema do companheiro Paulo Fernando, interrompeu a 
ligação sem lhe dar nenhuma resposta. Por conhecer o Sr. Secretário, 
gostaria de lhe pedir que fizesse um trabalho direcionado naquela 
cidade, a fim de que se mantenha a lei e nosso companheiro não 
sofra nenhum atentado. Estou denunciando esse fato no Plenário da 
Assembléia, de antemão, antes que aconteça alguma coisa ao nosso 
candidato eleito . Até pedimos ao Presidente da Assembléia, 
Deputado Romeu Queiroz, que faça um expediente, por escrito, ao 
Sr. Governador do Estado e ao Sr. Secretário de Segurança Pública. 

Fica aqui, desta forma, nosso pedido de providências para se fazer 

(* - Sem revisão do orador.) 
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cumprir aquilo que o povo determinou no dia 3 de outubro. :-vluito 
obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio · Sr. Presidente,está prevista a 

votação do Veto Total à Proposição de Lei nQ 11.592, e neste 
momento não temos "quorum". Solicito a V .Ex a. o encerramento, de 
plano, da reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência, verificando, de plano, a 

inexistência de "quorum" para prosseguimento dos trabalhos. encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de logo mais. às 14 
horas, com a ordem do dia já públicada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER PARA O 1~ TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 16/91 

Comissão Especial 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Hely Tarquínio, a propos1çao em 
epígrafe objetiva acrescentar inciso ao § 1º do art. 93 da Constituição 
do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo''- do dia 12/12/91, a matéria 
ficou de posse da Mesa, para receber emenda, pelo prazo de três dias. 
consoante determinação do art. 209 do Regimento Interno. 

Esgotado o prazo, sem apresentação de emenda, a proposta vem a 
esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 210 
do referido regimento. 

Fundamentação 
A proposta sob comento pretende ampliar as atribuições 

constitucionais do Secretário de Estado, prescrevendo -lhe o dever de 
expor a este Poder Legislativo, no início de sua gestão, seus planos e 
programas de governo bem como prestar informações semestrais 
quanto ao cumprimento destes. 

Em primeiro lugar, ressalte-se que as Secretarias de Estado são 
órgãos da administração direta do Poder Executivo, sendo seus 
titulares nomeados e exonerados livremente pelo Governador do 
Estado. A indicação dos Secretários de Estado é uma prerrogativa 
privativa do titular do Poder Executivo, escolha essa que não depende 
de aprovação da Assembléia Legislativa. Da mesma forma. a 
nomeação dos ivlinistros de Estado é matéria de competência privativa 
do Presidente da República. Tal ato não está sujeito a uma ratificação 

_do Congresso N acionai, ou seja, os titulares dos Ministérios de Estado 
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são escolhidos livremente pelo Chefe do Poder Executivo Federal, 
sem a participação do Poder Legislativo. 

Ora, a Constituição da República consagra o sistema presidencialista 
de governo, o qual é caracterizado pela preeminência do Poder 
Executivo sobre o Poder Legislativo, não obstante a atual Carta 
Magna ter ampliado consideravelmente as prerrogativas do 
Legislativo, em relação à ordem jurídica anterior. Isso quer dizer que 
o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o texto 
constitucional, está estruturado em função desse sistema 
presidencialista. Em razão disso. claro está que os dispositivos da 
Constituição formam um sistema. Este, por sua vez. não pode ser 
ignorado quando da modificação do texto constitucional, que se 
estrutura em princípios e normas que constituem um todo orgânico e 
harmônico, baseado na independência dos Poderes. 

Além disso, é bom deixar claro que os Secretários de Estado devem 
prestar contas ao Governador e não à Assembléia Legislativa, pois 
esta não participa de sua indicação. Tais Secretários não são titulares 
do Poder Executivo, mas tão- somente auxiliares do Governador do 
Estado. É o que determina o art. 83 da Carta política mineira. 

As prerrogativas que o texto constitucional assegura ao Chefe do 
Poder Executivo são manifestações explícitas do sistema 
presidencialista. O art. 90, I, da Carta Magna Estadual, estabelece a 
competência privativa do Governador do Estado no que tange à 
nomeação e exoneração de Secretários ãe Estado. Essa é apenas uma 
das diversas faculdades que o legislador Constituinte assegura ao 
titular do Poder Executivo. Este -é que deve prestar contas à 
Assembléia Legislativa, consoante '? disposto no inciso XII do 
referido art. 90. Essas contas são apreciadas por este Poder, com o 
auxílio do Tribunal de Contas, como expressão do controle político 
ou externo exercido pelo Legislativo sobre o Executivo. 

Por outro lado, há que se levar em consideração que a Constituição 
mineira já prevê diversas hipóteses de convocação de Secretários de 
Estado para prestarem depoimento e informações à Assembléia. Nesse 
ponto, pode-se mencionar os arts. 54, § 22, e 60, § 22 , inciso IV. 
Tais dispositivos asseguram a este Poder bem como a qualquer de suas 
comissões o direito de convocar Secretários de Estado para prestar, 
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. 

Ademais, assinale-se que a Mesa da Assembléia poderá encaminhar 
ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou 
o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação 
falsa importam crime de responsabilidade. Basta a este Poder fazer 
uso de suas prerrogativas constitucionais, a fim de tornar mais 
eficiente o controle dos atos do Poder Executivo. 
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A proposta sob comento, não obstante a melhor intenção do seu 
autor, não se coaduna com os paràmetros da Constituição. Vale dizer, 
ela não se enquadra dentro do sistema presidencialista que norteia a 
Carta política mineira, pois traz vestígios do sistema parlamentarista. 
Se a presente proposta \'ier a ser aprovada pela Assembléia 
Legislativa, o futuro dispositivo não se harmonizará com os demais 
artigos que compóem o texto constitucional. Isso porque o Secretário 
de Estado, além do dever de apresentar ao Governador relatório anual 
de sua gestão (art. 93, inciso IV, da Constituição Estadual), deverá 
também apresentar a este Poder seus planos e programas de governo. 

Ora, se o Secretário de Estado já tem a atribuição legal de 
apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório de suas atividades, 
não teria sentido a exposição de seus planos e metas de governo à 
Assembléia Legislativa. Estaríamos diante de dois dispositivos que não 
se compatibilizam e que até mesmo se anulam. Além disso, tal 
pretensão descaracteriza o nosso sistema presidencialista. 

Não há dúvida de que a iniciativa da proposição em apreço merece 
aplauso no tocante ao seu alcance, pois tem por objetivo tornar mais 
eficiente o controle e a fiscalização dos atos do Poder Executivo pelo 
Legislativo. Todavia, essa proposta não se adapta ao contexto da 
Constituição mineira, uma vez que esta não se harmoniza com a 
nossa República Presidencialista, nem com o sistema jurídico traçado 
pelo legislador Constituinte de 1988. 

-
Como foi dito. o Secretário de Estado é escolhido livremente pelo 

Governador e é a este que aquele deve prestar contas no tocante à sua 
gestão. Este Poder Legislativo não interfere no processo de indicação 
de tais autoridades, pois essa escolha se enquadra no àmbito da 
competência privativa do titular do Poder Executivo. 

Os obstáculos apontados acima são suficientes para demonstrar a 
incompatibilidade existente entre a presente proposta e o sistema 
jurídico -constitucional brasileiro. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, esta Comissão Especial conclui pela rejeição 

da Proposta de Emenda à Constituição nll 16/91. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, Relator -

Maria Olívia - José Renato - Márcio Miranda - José Militão -
Ermano Batista - João Marques - Ibrahim Jacob. 
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PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM 
REUNIÕES ANTERIORES 

302ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo 

Deputado Marcos Helênio 
O Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

quero complementar a fala do meu antecessor, Deputado Paulo 
Fernando, que foi eleito Prefeito de Governador Valadares, a quem 
cumprimento. desejando que faça uma boa administração naquela 
cidade. 

Quanto aos acontecimentos. dos quais a população está tomando 
conhecimento através da imprensa, percebe- se que está havendo um 
problema seriíssimo na Polícia Civil. O que não se sabe é se o 
Secretário de Segurança está conivente com todos esses 
acontecimentos. 

No início do ano, nós mesmos denunciamos a existência do 
esquadrão da morte, que estava eliminando os pivetes, menores de 
rua, que eram considerados transgressores da lei. Esses crimes não 
estavam sendo apurados, sendo que tais mortes aconteciam 
arbitrariamente. Fizemos esta denúncia no início do ano e não 
obtivemos resultados. Agora. a coisa está se agravando, porque o 
Delegado Regional de Polícia entrou em uma briga com outro 
delegado e, como é briga de "cachorras grandes", estão surgindo os 
envolvimentos. inclusive, com vários outros tipos de crimes que 
parecem estar sendo acobertados em Governador Valadares. Por essas 
razões, trazemos o nosso apoio à fala do Deputado Paulo Fernando, 
pedindo que haja uma apuração urgente dos referidos crimes e que os 
corregedores possam fazer uma análise e investigação naquela cidade. 

Sabemos que existe um clamor popular no sentido de que se retire o 
referido Delegado Regional e toda a sua equipe. Parece ser esse o 
desejo de toda a comunidade local, que não tem mais confiança nos 
policiais, que estão sendo acusados de envolvimento em vários crimes, 
sendo as vítimas menores infratores e adolescentes, de prática de 
torturas nas delegacias e agora de envolvimento com o crime 
organizado naquela cidade. É necessário que haja uma apuração 
porque parece estar havendo conivência com o crime organizado, que 
seria a ligação com o jogo do bicho, com os traficantes, com 
quadrilhas de ladrões de carros, etc. 

No ano passado, tivemos a abertura de uma CPI para apurar 
denúncias de carros roubados, de autoria do Deputado Eduardo Brás, 
que foi interrompida devido, talvez, ao receio dos Deputados em 

(* - Sem revisão do orador.) 

46 



levar avante· :1s investigações. Parece que, neste assunto, existe o 
mesmo rece10. 

Pediríamos que fosse feito um requerimento, dirigido ao Sr. 
Secretário de Segurança e ao Sr. Governador, para que esse problema 
seja analisado e que nós, da região de Valadares, tenhamos maior 
tranqüilidade, com uma Polícia Civil isenta e que participe, 
efetivamente, da segurança da nossa sociedade. 

Endossamos as palavras do Deputado Paulo Fernando e fazemos, 
também, o nosso apelo para que tudo seja apurado, para que 
possamos gozar de tranqüilidade e não sejamos ameaçados, conforme 
está acontecendo com todas as pessoas que apresentam essas 
denúncias. 

Pensamos que a Casa deve tomar a iniciativa que se faça necessária 
para que o Secretário de Segurança não seja conivente com tudo isso 
que está acontecendo em Governador Valadares. 

302ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo 

Deputado Bené Guedes 
O Deputado Bené Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores presentes nas galerias, antes de proferir o meu 
discurso, gostaria de manifestar, aqui desta tribuna, nosso profundo 
sentimento pela perda do eminente homem público Dr. Ulysses 
Guimarães, grande político, grande figura que, realmente, deixa um 
vazio que entristece todos nós, brasileiros, que tivemos o privilégio e 
a honra de poder acompanhar seus passos em várias oportunidades. 
Realmente, é um exemplo que fica para todo o povo brasileiro. Nesta 
oportunidade, não poderíamos deixar de, como Vice- Líder do PTB, 
demonstrar publicamente o nosso profundo pesar. 

A hora presente é grave e é de intensa responsabilidade, mas é 
também a hora da nossa alegria e da nossa participação mais emotiva 
no júbilo pela mudança significativa que o País atravessa, por força 
da participação democrática e veemente do nosso povo: a mudança no 
Governo do País para melhor, muito melhor, reconheçamos, que 
coloca Minas na suprema magistratura da Nação, na pessoa do ilustre 
político Itamar Franco. 

O nosso exemplar Itamar Franco, convivendo com inúmeras 
situações, pessoas e ocasiões propícias ao en v oi vimento em esquemas 
corruptos e corruptores, soube manter-se à margem das oportunidades 
envilecedoras, tornando-se um símbolo e um paradigma para os 
políticos brasileiros que pretendem conservar sua dignidade e 
engrandecer a arte política, tão amesquinhada por maus políticos. 

Ao ser elevado ao cargo de Presidente da República, por força do 
repúdio popular ao primeiro mandatário, ao substituir um Presidente 
(* - Sem revisão do orador.) 
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deposto por um processo política e juridicamente legal, o Vice-
Presidente Itamar Franco, agora já Presidente, enche de orgulho a 

nós. políticos que pretendemos colocar a honra e a honestidade corno 
farol que norteia a nossa trajetória na vida pública, e a nós mineiros. 
que entregamos ao País um Presidente da grandeza moral de Itamar 
Franco - porque Itamar é mineiro por vocação, por escolha. o que é 
muito mais significativo do que ser mineiro por acaso, pelo fortuito 
acaso do nascimento. 

Itamar Franco não é um Presidente de Minas. É o Presidente do 
Brasil, vindo de Minas. É, portanto. um Presidente do Brasil que, 
sendo sensível aos problemas de todo o País. conhece de perto as 
carências da região de onde procede, a Zona da Mata mineira, e 
saberá reconhecer as justas reivindicações que lhe fizermos em prol 
de nossa sofrida região. 

Não podemos esperar muito. Não devemos desejar o impossível. Em 
um quadro de crise corno o que caracteriza a sua ascensão. o pouco 
que puder ser feito pode ser considerado excelente. Temos a certeza 
de que Itamar fará o que estiver ao seu alcance para minorar as 
condições de miséria e sacrifício do povo de Minas e do povo 
brasileiro. 

Caros Deputados, uso desta tribuna, nesta hora histórica para Minas 
e para o País, fazendo minhas as palavras desse mineiro por vocação 
que ora assume a Presidência da República, o Exmo. Sr. Itamar 
Franco: "É preciso reconduzir Minas a seu itinerário de glórias. Nossa 
Minas Gerais sempre foi o centro de gravidade do Brasil. Nos altos 
conselhos da Pátria, sua voz firme contribuiu na formulação 
econômica e sócio-política da nacionalidade. Restaurar o prestígio do 
Estado na Federação não é apenas imperativo moral; é, antes de tudo, 
condicionante imprescindível para a garantia da integração nacional." 

Com este claro pensamento, contido em seu discurso na Convenção 
Estadual do Movimento Democrático Brasileiro, realizado em Belo 
Horizonte, no Plenário desta Assembléia, em 25/8/74, data em que se 
lançou o seu nome para o Senado Federal, o Presidente assumm um 
nítido compromisso com o povo mineiro. 

Orgulho de nossa região da Zona da Mata mineira, orgulho do 
nosso Estado, o Presidente Itamar Franco, tenho certeza, será o 
orgulho do País e dos brasileiros, mercê de sua postura íntegra, digna, 
honesta e competente. 

Homem que já conquistou o respeito da Nação, saberá conservá-lo, 
com a ajuda de Deus e com a participação construtiva de toda a 
comunidade política de Minas e do Brasil. É o que eu desejo. É o que 
eu espero. É o que o dever e a responsabilidade nos indicam e 
aconselham. Muito obrigado. 

48 



302~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo Deputado Gílmar Machado 

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. 
Deputadas, demais presentes nas galerias, profissionais da imprensa. 
neste momento em que o País. consternado. chora a perda. quase 
certa, de um de seus políticos mais nobres, o Dr. Ulysses Guimarães, 
eu venho a esta tribuna. rendendo-me ao momento de comoção que 
tomou conta da Nação brasileira, para falar de um tema que, 
certamente, o ''Sr. Diretas" tomaria como seu. 

Se existe um forte legado desse homem, certamente ele se encontra 
no trato correto da coisa pública e no interesse constante em 
minimizar o sofrimento e trazer esperança para um povo sofrido. E 
um dos temas que abriga esta esperança é a moradia. 

É alarmante o déficit habitacional existente no Brasil. Segundo o 
próprio Governo. ele chega a 10 milhões de moradias, número que 
cresce para 15 milhões na avaliação das entidades ligadas aos 
movimentos pró- moradia. São mais de 60 milhões de brasileiros 
afastados de um direito fundamental e básico. 

É preciso, com urgência. rever os planos habitacionais para as 
populações de baixa renda. Todos os projetos se destinam aos 
trabalhadores com renda mínima de três salários mínimos, o que 
deixa de fora grande parte da população. É preciso estabelecer 
diretrizes que visem atingir aos trabalhadores que estão na faixa de 
até dois salários mínimos. 

Hoje, infelizmente, a forma em que vêm sendo aplicados os 
reajustes dos imóveis adquiridos pelo SFH só faz por piorar esse 
quadro. Forçado à inadimplência em razão de reajustes que superam 
aqueles estipulados para os salários, os mutuários ficam à deriva e 
sem muita possibilidade de ação. Ou pagam o valor exorbitante da 
prestação ou dão escola, alimentação, roupa, enfim, aquilo que é 
básico para a sua família. 

As explicações pedidas por nós à Caixa Econômica Federal vieram 
com respostas evasivas. Veremos se, agora, com a mudança de 
Governo, teremos mais respostas para questões importantes como esta. 
Esperamos que o Governo do Sr. Itamar Franco passe a exercer uma 
política para o setor, já que o Presidente afastado, Fernando Collor 
de Mello, só fez por destruir. 

O País precisa tratar com mais seriedade a questão da moradia. Não 
apenas o Governo Federal mas também os Governos Estaduais e 
municipais. Até agora, pouco ou quase nada tem sido feito pelo 
Governo Hélio Garcia para resolver o problema do déficit de 
moradias no Estado de Minas Gerais. 

Alguns municípios investem melhor no setor, mas a grande maioria 
_ segue a linha estadual, deixando de lado a moradia, esquecendo o 
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seno problema enfrentado pelos trabalhadores de baixa renda. É 
prioritário estabelecer- se uma política para o setor. 

Acredito que todos nós, Deputados eleitos por esse mesmo 
trabalhador, ficamos consternados, pior, ficamos envergonhados com 
o tratamento a que é submetido o cidadão, fadado a morar em áreas 
de risco ou embaixo de pontes e viadutos, já que é marginalizado 
pelo sistema e não consegue alugar e muito menos comprar uma 
moradia decente. 

/:; E depois vêm os técnicos e a própria sociedade, em sua parcela 
':), privilegiada, dizer que não entendem por que as pessoas vão morar 

nas áreas de risco ou por que. mesmo depois de ocorrerem acidentes. 
às vezes transformados em verdadeiras tragédias, como foi o caso da 
Vila Barraginha, em Contagem, essas pessoas voltam para aquelas 
áreas e colocam novamente suas vidas em risco. 

/ 

A resposta é simples, Srs. Deputados, essas pessoas não têm saída. 
Vivendo com esse salário de miséria, não usufruindo de qualquer 
benefício público. tratada como marginal, essa parcela cada vez mais 
significativa da população brasileira se vê em completo abandono e 
desespero. 

E nós continuamos contando as vítimas. Vítimas de soterramentos, 
vítimas das enchentes, vítimas dos deslizamentos, vítimas da falta de 
comprometimento das autoridades com as causas populares. É urgente 
olharmos mais por essas pessoas, por esses cidadãos, que dão a sua 
contribuição para o País e não recebem o mínimo em troca. 

Vivemos em um País recheado de contradições. Bairros de classe 
alta convivem com favelas, numa relação de medo, que na realidade 
deveria ser de constrangimento. Constrangimento por não se saber 
dividir toda essa riqueza. Vivemos num País em que os políticos 
buscam seus votos justamente junto aos menos favorecidos, que 
servem de inocentes úteis em um dado momento e caem no 
esquecimento desse mesmo político no dia seguinte à eleição. 

Vivemos no País do banquete e da miséria, o País dos meninos de 
rua. Pelo menos a rua é deles, quando deixam que assim seja. Na 
realidade, o País é deles e se eles não têm perspectiva de futuro 
melhor, o País também não tem. Eles, e boa parte da população 
brasileira, têm a rua para morar, porque o País ainda não aprendeu a 
dividir. Ainda estamos no "nove pra mim, um pra você". E esse um, 
para os governantes, ainda aparece como sendo muito. 

Mas aos poucos a população vai reagindo, vai lutando, va1 
ganhando espaço na reivindicação cotidiana. Algum dia, moradia, 
saúde, educação, emprego, enfim, o básico, serão itens plenamente 
oferecidos, ou melhor, conquistados. Muito obrigado. 
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302ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo 

Deputado Antônio Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, pessoas presentes nas galerias, talvez o mais correto e 
apropriado, neste momento. fosse comentarmos os fatos relativos ao 
trágico falecimento do Dr. Ulysses Guimarães e de Dona Mora, do 
Senador Severo Gomes e esposa. Mas acreditamos que, neste 
momento, talvez, a nossa maior homenagem seja o nosso próprio 
trabalho. 

Tenho em mãos uma declaração do Presidente da Assembléia, 
Deputado Romeu Queiroz, feita ao jornal "Edição do Brasil", do dia 
11 a 18 de outubro. A manchete do jornal diz que "Queiroz abre o 
jogo e diz que Garcia apóia Maurício". Muitas afirmações veiculadas 
nesse jornal, se verdadeiras, são bastante preocupantes. Entre as 
afirmações do Presidente da Assembléia temos as seguintes: "Maurício 
Campos pode contar com o apoio de Hélio Garcia no segundo turno 
das eleições". E que "é de extrema importância para o município que 
Prefeito e Governador mantenham um bom entendimento, o que seria 
impossível, caso o candidato petista, Patrus Ananias, levasse vantagem 
sobre Maurício Campos". Ele disse ainda que "o volume de obras 
anunciado por Hélio Garcia, em torno de US$450.000.000,00, vai 
contemplar as bacias do Arrudas e do Op.ça, na região metropolitana, 
mas que essas obras só serão viabilizadas, caso continue o 
estreitamento político entre os Chefes dos Executivos municipal e 
estadual". 

Quero deixar claro que esta minha posição não é uma crítica. Muito 
pelo contrário, as figuras públicas podem e devem tomar 
posicionamentos nos processos políticos. Creio que essa é uma 
contribuição saudável ao debate democrático. É necessário que todos 
explicitem as suas convicções políticas, para que a sociedade entenda 
o que está realmente em jogo. 

Na época da discussão em torno do "impeachment", algumas vezes, 
nós subimos a esta tribuna para protestar contra a omissão do 
Governador Hélio Garcia, quando tramitava o processo que envolvia 
a quase totalidade da Nação brasileira. 

O que nos preocupa e que consideramos grave são os argumentos 
apresentados. Creio que não apenas o Presidente da Assembléia 
Legislativa mas qualquer um de nós tem não só o direito como o 
dever de emprestar solidariedade, apoio, prestígio pessoal e político às 
candidaturas postas, em qualquer momento. Afinal de contas, isso diz 
respeito ao conjunto da sociedade, particularmente nesse 2!! turno das 
~leições em Belo Horizonte, em que nos afunilamos para duas 
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propostas, dois projetos. dois perfis de candidatos que podem, 
inclusive, trazer mais clareza a esse debate. 

De um lado, temos um perfil sintetizado na proposta que gravita em 
torno da candidatura de Patrus Ananias e Célio de Castro. que tem, 
em seu entorno. na sua composição, na sua base de sustentação, 
forças históricas e permanentemente comprometidas com um projeto 
democrático e com um projeto popular, não apenas para Belo 
Horizonte como também para o País. 

De outro lado, a candidatura de Maurício Campos que, pela su11 
trajetória política, pelo seu passado político, pelos seus compromissos 
políticos, pelas convicções que até há pouco tempo demonstrava - e, 
feliz ou infelizmente, o próprio processo eleitoral se encarregou de 
destruir algumas delas - tem compromisso com o passado, com o 
arcaico, com o que diz pouco ou não interessa à maioria dos anseios 
populares. 

O que nos torna bastante indignados, neste momento, é a linha de 
argumentação que tenta estabelecer uma relação entre propriedade 
privada e recursos que, efetivamente, são públicos. Vivemos, agora. 
ainda no 12 turno, inúmeras situações em que Lideranças políticas 
locais, parlamentares ou não, se utilizaram do argumento de que sua 
proximidade com o Governador ·poderia carrear recursos para o 
município. Ou seja, assumiam -se, explicitamente, como despachantes 
de luxo, pagos com recursos do erário, para canalizar recursos 
públicos que também são do erário. Isso-é mais grave. ainda. quando 
se trata da Capital do Estado. As pessoas que aqui vivem e trabalham 
são tão mineiras quanto qualquer outro habitante de Minas Gerais. É 
inadmissível, é inaceitável que se use como moeda de argumento 
político o fato de que esse ou aquele candidato, em função de uma 
maior ou menor proximidade com o Governador do Estado, vai ter 
facilitado ou vai ter dificultado o encaminhamento de recursos para 
Belo Horizonte. Os recursos devem ser encaminhados de acordo com 
critérios e necessidades claros. 

Hoje mesmo, pela manhã, foi aprovado um projeto que autorizava 
o Governo Estadual a contrair empréstimos que dizem respeito a 
obras de saneamento, particularmente para a bacia do Arrudas e do 
Onça. Se esse projeto está em curso, independentemente de quem 
venha a ser o novo Prefeito de Belo Horizonte, isso tem que ser 
assegurado, porque interessa ao povo de Belo Horizonte, às pessoas 
que aqui vivem, trabalham e estudam e, particularmente, à maioria 
das pessoas que aqui padecem em situação absolutamente precária. 

O argumento de proximidade, o argumento de compartilhar a 
amizade, o argumento de atividades políticas maiores ou menores, 
neste momento particular, é mais do que desqualificado. Esse 

_argumento desserve a uma prática democrática, desserve ao 
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aprofundamento de questões que dizem respeito aos verdadeiros 
interesses de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Como 
afirmamos no início, queremos debitar a uma impropriedade da 
matéria jornalística, queremos acreditar, ainda que reconheçamos todo 
o direito do Presidente Romeu Queiroz de tomar posição no 2<.? turno, 
que um argumento desses jamais poderia ser utilizado, ainda mais em 
se tratando do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. Nós chegaríamos ao limite de chantagear o eleitorado 
de Belo Horizonte, condicionando sua opção de voto, condicionando 
sua opção democrática de escolha, condicionando sua decisão a algo 
mesquinho, a algo menor, a algo absolutamente inaceitável, que é a 
barganha mais deslavada, a barganha que consegue envolver aqui lo 
que há de pior no "fazer político" no nosso País, que é o fisiologismo 
explícito, o clientelismo explícito, ou seja, afirmar diante dos 
eleitores que devem tomar determinado caminho, senão, serão 
penalizados por não o terem feito. 

Concluo, insistindo nesse aspecto. Se o Presidente Romeu Queiroz -
quero acreditar nisso -não fez declarações nesse sentido, deve 
esclarecer; se não afirmou sobre as condições pelas quais o eleitorado 
de Belo Horizonte receberia recursos que são públicos, insisto, deve 
vir a público explicitar essa posição, 

Quanto a seu apoio, também insisto, é absolutamente legítimo e 
necessário. O que é inaceitável é que, com o dinheiro público, 
venhamos a chantagear a população de Belo Horizonte. 

302ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo 

Deputado Raul Messias 
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, demais presentes nesta Assembléia, bravos e amigos 
companheiros da taquigrafia que vão, evidentemente, registrar as 
nossas palavras para que, como já foi dito há muito tempo por um 
grande filósofo da humanidade, sejam submetidas à árdua crítica dos 
roedores. 

Marx escrevia a ideologia alemã para que fosse analisada pela cruel 
e árdua crítica dos ratos. 

Sei que, infelizmente, muito do que falamos na tribuna desta 
Assembléia é submetido a essa crítica, que tem denotado algum apoio 
às nossas posições. 

Inicialmente, lembro que é a primeira vez que assomo a esta 
tribuna, depois do episódio Collor de Mello e Itamar Franco. O que 
há de positivo nisso tudo é o resgate do poder do parlamento. E é 
nesse sentido que faço um apelo aos Deputados Estaduais: não se 
esqueçam de que nesse episódio Itamar Franco o parlamento começou 
a resgatar sua dignidade. 
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As eleições mumc1pais demonstraram que o povo brasileiro. com 
justa razão, ainda não acredita no resgate do poder do parlamento, 
pelo simples fato de ter sido contra o Sr. Collor de Mello. Ainda falta 
muito nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Legisla ti v as e no 
Congresso Nacional para que se dê essa credibilidade. 

A segunda observação que tenho a fazer é sobre a atuação do PFL 
no Estado de Minas Gerais, notadamente na região onde sou votado 
(Leste de Minas, Zona da Mata, Norte de Minas) e onde assistimos a 
um verdadeiro massacre. Em alguns municípios, fomos massacrados 
conjuntamente com o PMDB, mas, na maioria deles, essas duas forças 
uniram- se, promovendo o massacre das lideranças populares pela 
compra de votos na semana anterior à votação e pela distribuição de 
cestas básicas. 

Estamos, hoje, vivendo o triste episódio de Manhuaçu. Gostaria que 
o nobre amigo que está ao meu lado, o Deputado Clêuber Carneiro. 
do PFL, se posicionasse e esclarecesse o ocorrido. Solicito também o 
posicionamento do Deputado Elmiro Nascimento, meu grande amigo, 
e do meu grande companheiro Deputado Mílton Salles, hoje ausente 
deste Plenário. os quais lutaram conosco contra a corrupção do ex-
Governador Newton Cardoso. 

Digam aqui, desta tribuna, o que aconteceu na Comarca de 
Manhuaçu, no Município de Manhuaçu, onde houve, a meu ver, um 
dos maiores retrocessos políticos da história do nosso Estado. Nós 
enfrentamos uma eleição com as tropas- da Polícia Militar nas ruas, 
onde, de quarteirão em quarteirão, havia um soldado com o revólver 
na mão, proibindo que os candidatos do PT e do PDT se 
manifestassem. 

E isso por quê? Porque houve um ardil do PFL. meu amigo e 
companheiro de oposição a Newton Cardoso, Deputado Clêuber 
Carneiro. Meu amigo Deputado Elmiro Nascimento, como se justifica 
aquilo que aconteceu em Manhuaçu? Graças a Deus, vejo no Plenário 
o Deputado Sebastião Costa, do PFL, Deputado votado na região e 
que vai poder vu a esta tribuna, a fim de explicar aqueles 
acontecimentos. 

Tenho certeza de que estas palavras serão deglutidas pelas críticas 
dos roedores! Mas infelizmente é isso. 

E a imprensa? E a imprensa? O que é que a imprensa disse a 
respeito disso tudo? Nada! Nada! Várias denúncias foram 
encaminhadas por nós, desta tribuna, sobre a manipulação e a 
corrupção eleitoral que aconteceu na região do Leste mineiro, uma 
região que sempre sustentou este Estado em termos de arrecadação do 
ICMS oriundo do café. E a imprensa não disse nada! Infelizmente, os 
"Diários Associados" deveriam ser chamados, como meu avô Raul 
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Franco de Almeida dizia, "Diários Assalariados". Isto porque a maioria 
de seus profissionais vi v e às custas das gordas tetas do Estado. 

Estamos vivendo agora a questão do Orçamento, que irá gerar muita 
discussão e muita polêmica. como, por exemplo: o que é que o 
Deputado fulano de tal irá destinar para a sua região? Na verdade, ao 
que assistimos é a manipulação do dinheiro público, do dinheiro pago 
pelo contribuinte. E aqui, os Deputados se eximem da sua autonomia, 
não querem assumir a autonomia e a independência que tiveram os 
parlamentares no Congresso N acionai. É essa a versão que 
manifestamos. nobre Líder do Governo, Deputado José Ferraz. 

O parlamento. em nível federal, demonstrou que tem ao menos um 
pouco de independência, um pouco de autonomia. Entretanto. não 
acreditamos muito naquilo, não, porque sabemos que quando o barco 
está afundando todos saem correndo. 

O mais importante, no entanto, é a restauração da autonomia do 
Poder Legislativo. O Orçamento não é uma coisa que vem pronta do 
Executivo para ser negociada em troca de tostões com os Deputados. 
Não! Fomos eleitos em nossas regiões a fim de representar o povo 
mineiro aqui, na Assembléia Legislativa, para dizer o que é preciso e 
o que não é preciso. Não será em troca de um, dois ou três quinhões 
que iremos votar a favor desse Orçamento. Precisamos de explicações. 
Precisamos que todos os 77 Deputados se posicionem de acordo com 
essa situação. É necessário restaurarmos, de fato, a autonomia do 
Legislativo, independente de qualquer coisa mais. Nós somos eleitos 
para isso. Não fomos eleitos para dizer "amém" às propostas do 
Executivo. Isso é muito pouco! 

Deputados, vejam bem o que aconteceu em Brasília, o que 
aconteceu com Collor de Mello, o que aconteceu com o Poder 
Legislativo, que, finalmente, acordou e viu que não é dizendo "amém" 
e nem a troco de migalhas que conseguiremos prestígio nas nossas 
bases eleitorais. 

É com muita honra e orgulho que represento, aqui, os votos do 
Leste mineiro, da Zona da Mata. 

Agora, o que o Sr. Hélio Garcia fez em função daquela região? O 
que o Poder tem feito? Infelizmente, o que podemos ver é uma 
política de submissão à política do Fundo Internacional do Café. 
Antigamente, vendiam -se 77 sacas de café para se comprar uma F-
4000. Hoje, 800 sacas de café são vendidas e não se compra a mesma 
F -4000. É por isso que Minas Gerais está nesta miséria, exportando 
trabalhadores para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, sem 
resolver nada. E qual é a resposta dos Deputados Estaduais? É um 
voto subserviente ao Governo Estadual e à imprensa. Não é possível! 
É isto que questionamos. 

_ Questionamos, também, a imprensa corrupta de Hélio Garcia, de 
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Newton Cardoso e, com isso, somos reduzidos a críticas fiéis e. graças 
a Deus, fidedignas, dos roedores que roem nossos discursos, que 
roeram os discursos de Karl Marx e de Engels e que continuarão 
roendo os discursos de Platão, Aristóteles, Heráclito, até que um dia a 
raça humana possa entender o que seja isso. Muito obrigado. 

302~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo 

Deputado Mauri Torres 
O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, Srs. Deputados. o Brasil 

veste-se de luto e de tristeza pela grande perda que significou a 
morte de Ulysses Guimarães. Nosso patrimônio cívico e moral está 
empobrecido pelo rude golpe. Peemedebista histórico, ele morreu em 
pleno exercício da atividade política, ao término de uma jornada de 
glórias e conquistas. 

Instalado no Brasil o regime autoritário, Ulysses Guimarães 
colocou-se desde o primeiro momento na liderança da resistência 
democrática. Num tempo em que o simples fato de ser oposição era 
olhado com suspeita pelo sistema, ele empunhou corajosamente a 
bandeira do MDB para levá-la, após muita luta e sacrifício, à 
significativa vitória do Partido nas eleições de 197 4. Começou aí a 
redemocratização do País, que culminaria com o povo nas ruas 
clamando pelas "Diretas já". Era então o ilustre companheiro o "Sr. 
Diretas", personagem síntese dos anseios que iam na alma do povo 
brasileiro. 

1988. O Legislativo, revestido de suas prerrogativas fundamentais, 
exerce sua mais alta e nobre missão com a Assembléia Nacional 
Constituinte. Ulysses Guimarães, que dedicou uma vida inteira à 
instituição parlamentar, preside seus pares na elaboração da viga 
mestra do ordenamento jurídico do País. 

Quando a democracia parecia sucumbir ao peso da crise ética que 
infelicitava a gente brasileira, num passado recente, eis que o grande 
lutador assume papel fundamental num processo que levou o Brasil a 
dar lições de maturidade política ao mundo inteiro. 

O PMDB chora seu líder maior. Ulysses Guimarães, entretanto, 
continua vivo na alma de cada correligionário. A luta continua. 

302B REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14/10/92 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, membros da Mesa, 

colegas do Plenário e pessoas das galerias, nós gostaríamos, mais uma 
vez, de cobrar do Governo do Estado uma política salarial decente 
para os servidores públicos. Na sexta-feira passada, nós tivemos a 
suspensão da greve do magistério. Estamos, ainda, com o setor da 
saúde em greve. O Governador apresentou emendas ridículas ao 
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projeto de reajuste, passando o índice de 17% para 23%. Ele deixou 
de ser "rabo-de-cavalo" e virou "rabo-de-vaca". O ICMS está 
crescendo na mesma proporção que a inflação. Estamos com uma 
inflação de 27%, e o Governo manda projetos relativos à educação. 
contraindo uma dívida de US$150.000.000,00. dizendo que é para 
modernizar escolas e aumentar vagas nas escolas, enquanto paga 
menos do que o salário mínimo aos servidores da educação. Isso é 
inconcebível. Os projetos de reajuste têm sido votados de forma 
leviana. São aprovados sem um estudo mais profundo e sem que se 
exija do Governo uma postura decente e de respeito aos servidores 
públicos. Gostaríamos de cobrar do Líder do Governo. Deputado José 
Ferraz, e do próprio Governador o cumprimento da sua palavra. Essa 
situação é insustentável. 

302~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 14110/92 pelo Deputado Clêuber Carneiro 

O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados. a 
Liderança do PFL vem a esta tribuna, nesta tarde chorosa e pesarosa, 
registrar, nos anais da Casa. a nossa dor e o nosso sentimento pelo 
falecimento de Ulysses Guimarães. Divergindo partidariamente da 
linha política do Deputado Ulysses Guimarães, não podemos. de 
maneira alguma. obscurecer as suas qualidades, o seu trabalho e as 
suas virtudes. A Nação perde um dos seus maiores pilares. A 
democracia perde um dos seus maiores valores. Ulysses Guimarães 
deu uma dimensão maior à poesia de -Fernando Pessoa. Ulysses fez 
projetar, no tempo e no espaço, a verdade de que "navegar é preciso, 
viver não é preciso". 

Ulysses Guimarães nos deixa o exemplo e a certeza de que a 
probidade, a honradez e a dignidade são os pilares mestres da vida do 
político. Navegar não só é preciso como é necessário. Deixa-nos a 
certeza de que vi ver não é preciso porque, para ficar na memória do 
tempo, basta que o homem público tenha a dignidade e as virtudes 
que o Dr. Ulysses teve. 

Sr. Presidente, fui citado nominalmente por três vezes pelo 
Deputado Raul Messias, daqui desta tribuna. Esta Liderança do PFL 
tem a dizer ao nobre Deputado que não entendemos e não 
conhecemos as minúcias da política de I\•lanhuaçu. Pelas notícias que 
temos, sabemos que o PFL foi vitorioso em Manhuaçu e que o PT, 
entre os três candidatos que lá concorreram, obteve o honroso 32 

lugar na classificação dos votados. 
Satisfaz a nós, do PFL, Deputado Raul Messias, a certeza de que o 

nosso Partido vai bem em Minas Gerais e que a nossa mensagem tem 
sido escutada e tem sido ouvida. A resposta está aí: conquistamos 
mais da metade das prefeituras de Minas Gerais. Somos o Partido que 
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mais cresceu nos últimos tempos em nosso Estado e já estamos de 
volta, a passos largos, para ocupar o Palácio da Liberdade. :\luito 
obrigado. 

303ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 15/10/92 pelo 

Deputado Roberto Amaral 
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. 

Deputados, representantes da imprensa, distinto e seleto público que 
nos vê e nos ouve, inicialmente, gostaríamos de aproveitar 
oportunidade para saudar a todos os professores de Minas Gerais. em 
especial, os professores do Norte de Minas - abnegados mestres -, 
pelo dia de hoje, 15 de outubro. Em seguida, gostaríamos de fazer 
algumas considerações sobre a passagem do Dia do Engenheiro 
Agrônomo, a 12 de outubro. 

Pela 42ª vez, os engenheiros agrônomos de Minas Gerais se reúnem 
para comemorar um dia dedicado só a eles. Falar sobre o 
acontecimento nos leva a importantes reflexões, devido ao trabalho 
que desenvolvem esses profissionais, na busca de informações que 
melhorem a qualidade de nossa agricultura, do meio ambiente e, por 
conseqüência, da vida de toda a população. 

No mês passado, reuniram-se os engenheiros florestais, profissionais 
que procuram também, com os conhecimentos obtidos, a boa 
qualidade de vida dos homens. Em qualquer Estado da Federação, 
eventos como esse merecem sucesso e- apoio da comunidade e da 
imprensa, pelo seu alcance social. 

Esses profissionais da terra, que trabalham para que o Estado 
assuma as rédeas da economia nacional, merecem sempre destaque, a 
fim de que a profissão que nos une cresça em importância. de tal 
forma que os homens que a ela se dedicam recebam a correspondente 
compensação. Nossa obrigação vem sendo cumprida com zelo 
científico e espírito patriótico. Partir para a lúcida e justa 
reivindicação dos direitos que nos assistem é então, a meta da 
categoria. 

É pertinente, ainda, dar conhecimento das providências que 
pretendem tornar mais eficiente o mecanismo de nossas atividades. 
Com o relato que faremos a seguir, procuramos delinear o quadro que 
teremos em breve, do qual decorrerá melhoria nas relações com a 
natureza, além da abertura de novos campos de trabalho. 

Velha aspiração da classe agronômica, o uso de agrotóxicos e afins 
só poderá ser praticado à vista de receituário emitido por profissional 
habilitado, segundo decreto de 18 de setembro, assinado pelo 
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia, regulamentando a Lei nl! 
10.545. 
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_ A importância dessas medidas se mede pelas estatísticas oficiais que 
registram, por ano. mais de 3.500 casos de intoxicação aguda por 
agrotóxicos no País. O Brasil é o 32 maior consumidor de agrotóxicos 
do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e o Japão. No 
Município de Monte Azul, no Norte de Minas, pelo menos 15 pessoas 
adoeceram e 10 crianças morreram, todas apresentando sintomas de 
intoxicação por agrotóxicos. 

A respeito de mananciais, a sua proteção é garantida por lei, 
sobretudo na proximidade de indústrias, hospitais, cemitérios, 
minerações e agropecuana intensiva, mas, frequentemente, a 
COPASA vem denunciando que os cursos de água que chegam às 
estações de tratamento apresentam inaceitável padrão de qualidade. o 
que eleva os gastos para que a água chegue boa à casa do consumidor. 

Hoje tramitam na Casa dois projetos, o da Lei de Recursos Hídricos 
e o da Lei Agrícola do Estado de Minas Gerais. 

As florestas consideradas de preservação permanente ou mesmo em 
formação já são protegidas por lei, segundo o Código Florestal. A 
Polícia Florestal vem desenvolvendo campanhas e esclarecendo a 
população sobre os delitos e punições previstos no Código e na Lei 
Florestal, também trabalho desta 12~ Legislatura. 

Cumpre- nos ressaltar, desta tribuna, que a adequação das leis aos 
preceitos constitucionais é fator essencial para que o aparato jurídico 
encontre a sua melhor expressão. Confiando na boa- vontade de 
nossos dirigentes, havemos de exigir o -cumprimento dos dispositivos 
legais, comportamento que nos levará a dias melhores para o cidadão 
e para a Pátria. Confiemos lutando, lutemos confiando. 

Reorientando a direção desses comentários, passamos a abordar um 
dos assuntos que mais polarizam a atenção do mundo inteiro: os 
recursos naturais renováveis. Sem divergência, tais recursos se 
impõem à atenção da sociedade, uma vez que tão procurada riqueza 
só poderá ser dominada se os conhecimentos científicos convergirem 
para a sua correta utilização. A natureza é mãe pródiga, sempre 
pronta a atender aos apelos de seus filhos. Mas é igualmente 
caprichosa, pois a ela são atribuídos limites, que, uma vez 
reconhecidos e respeitados, conduzirão a resultados compensadores. 

Ainda há muito trabalho por fazer, de suprema importância para a 
sociedade brasileira. A Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos 
e suas regionais, sobretudo a do Norte de Minas, pretendem a 
classificação de uso de solo para elaborar o mapa de uso 
conservacionista, base para o programa de uso integrado para as 
atividades rurais. 

A principal vantagem do uso integrado é a de oferecer base segura 
para a adoção de competente política agropecuária, diferenciando as 
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características específicas de cada região, o que trará. sem dúvida, 
efeitos dos mais satisfatórios. 

Trazemos-lhes ainda a palavra do companheiro que somos, na área 
da Agronomia. e a do cidadão, consciente de seus deveres em face da 
sociedade, ao mesmo tempo em que ressaltamos a nossa ansiedade 
pela tomada de rumos que nos venham redimir de tantos equívocos. 
nos encaminhem para o acerto das decisões, para a melhoria da 
qualidade de vida de todos os brasileiros. 

Aqui cumprimentamos o novo Ministro da Agricultura, Dr. Lázaro 
Barbosa, de quem esperamos e a quem desejamos uma feliz e 
profícua gestão. 

Ao terminar. queremos ressaltar o importante papel do engenheiro 
agrônomo, artífice da produção agrícola. De seu trabalho. aliado ao 
dos produtores rurais, brota na terra o alimento - condição essencial 
à nossa sobrevivência e que interessa aos 150 milhões de brasileiros. 

Cumprimento o engenheiro agrônomo de Minas Gerais pela 
passagem do seu dia. 

31l3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 15/10/92 pelo Deputado Wanderley Ávila 

O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
temos ocupado esta tribuna sempre em defesa do povo do Norte de 
Minas, sobretudo dos habitantes dos municípios do vale do São 
Francisco. 

Temos discutido. desta posição, os problemas do Estado e a crise 
nacional. Temos trazido o nosso apoio ao Governo Hélio Garcia. sem 
busca de outra retribuição que não seja a aplicação de uma política 
correta na defesa dos interesses da maioria da população. Esse é o 
nosso dever. É para isto que fomos eleitos. 

O PSDB, ao alinhar-se com a Bancada de apo1o ao Governo, não 
fez nenhuma troca. Não reivindicou cargos. Nada exigiu, a não ser 
uma atuação governamental sem ofensas aos princípios democráticos e 
à transparência e honestidade na administração do dinheiro do 
contribuinte. Não temos motivos para arrependimentos ou mudança 
de posição. Todavia, o apoio que oferecemos não significa 
alinhamento automático e renúncia ao direito de crítica e à busca do 
aperfeiçoamento cada vez maior da máquina estatal. 

Compreendemos que o período eleitoral que estamos terminando foi 
de grandes dificuldades políticas para o Governo e para o 
Governador. Coordenar um arco de apoio tão amplo e conciliar 
posições às vezes antagônicas dentro da máquina governamental f oi 
tarefa difícil. Agora é hora de desfazer os equívocos, corrigir as 
injustiças, não opor obstáculo a que a verdade apareça. 

O Governador Hélio Garcia preferiu não tomar partido nas eleições 
municipais. Foi a posição política mais correta. Esta não foi, 
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entretanto, a postura de toda a administração. Em 26 de ma10 deste 
ano comunicamos aos Exmos. Srs. Secretário de Obras Públicas e 
Diretor- Geral do DER- MG a possível perseguição política da qual 
poderia ser vítima o Chefe de Transportes da 38" Residência do DER 
em Capelinha. o Sr. Carlos Roberto Silva. Procuramos o Vice-
Governador, que nos garantiu o repúdio do Governo a tal 
procedimento. !\-!esmo com essas garantias, o Sr. Carlos Roberto foi 
exonerado do cargo em comissão em 22 de agosto. O fato trouxe um 
enorme desgaste no Governo. Os que achavam que poderiam vencer 
as eleições municipais com atos de perseguição perderam -na. A 
verdade não tardou a aparecer. E a injustiça continuará a prevalecer? 
E os que usaram o poder para interesses subalternos continuarão nos 
mesmos lugares? 

A onda de moralização da administração pública não acabou com o 
"impeachment" de Collor. O desejo do povo é que cada gesto, por 
menor que seja. tenha a marca da justiça e da correção. Não 
recuperaremos a respeitabilidade administrando apenas pela força da 
inércia e fazendo do "laissez-faire" uma teoria de administração ou 
uma doutrina política. 

Não é com prazer que usamos a tribuna da Assembléia para 
denunciar ato tão mesquinho, mas o fazemos porque isso é parte das 
atribuições que recebemos por meio do mandato popular. Afinal, o 
governo é o resultado da soma de pequenos atos. A injustiça cometida 
em Capelinha pode parecer de someno~ importância aqui. Lá ela é a 
prova concreta e próxima da distância entre o discurso e a prática dos 
políticos. Com a palavra. o Governador. Muito obrigado. 

303ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 15/10/92 pelo Deputado 

José Maria Pinto 
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

quero cumprimentar o Exmo. Sr. Governador do Estado pelo 
acontecimento de ontem: a entrega de 444 lotes à população pobre de 
Belo Horizonte, mais precisamente do Bairro Ribeiro de Abreu, onde 
serão construídas cerca de 500 casas para as pessoas que vêm 
sofrendo, debaixo da lama, há mais de um ano. Tenho catalogadas no 
meu Gabinete mais de 72 mortes ocorridas ali, o que provoca uma 
situação de penúria em nós, que assistimos àquela situação. 

Quero aproveitar a oportunidade para lembrar o acidente ocorrido 
com esse grande parlamentar brasileiro, que é Ulysses Guimarães. 
Ulysses Guimarães está inserido na história do Brasil com todas as 
letras, porque deu exemplo de civilidade, de amor à pátria e, acima 
de tudo, de um homem público da maior qualidade. Entendo que, 
num período de 100 anos, o Brasil não teve um Deputado da 
envergadura desse brasileiro. Estou realmente entristecido, como o 
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estão esta Casa e Minas também. E o Brasil está de luto por esta 
passagem que deixa uma marca profunda no coração de nossa gente. 

Sr. Presidente. para não alongar mais a minha fala, quero fazer uma 
observação a respeito do pronunciamento do ilustre ex-Deputado 
Sílvio Mitre. que disse, de uma forma infeliz, que ele elegeu o 
Prefeito da cidade de Oliveira, o famoso "Nem do Beijo'', um 
caminhoneiro honesto, trabalhador e que teve como símbolo da sua 
campanha uma pá operária. 

A eleição de "Nem do Beijo" não é fruto de empenho de nenhum 
político, nem mesmo de José Maria Pinto. A sua eleição é fruto da 
racionalidade política do povo de minha terra, que resolveu, de forma 
sábia, mudar a política daquela cidade. onde havia uma casta 
elitizada, composta do próprio Sílvio Mitre, do Rezende e do Emílio 
Haddad. A racionalidade política de minha terra elegeu o Prefeito da 
grandeza do bairro onde ti v e a honra de nascer. 

Quero alertar o novo Prefeito para que tenha muito cuidado, porque 
forças econômicas cairão sobre ele, e, ao assumir aquela Prefeitura, 
ele deve mandar fazer uma sindicância profunda, porque, por certo. 
vai encontrar irregularidades, inclusive de superfaturamento. Posso 
afiançar o que estou dizendo. Só depois disso ele poderá administrar 
bem aquela Prefeitura, que hoje está falida. Essa eleição mostra- nos 
que, daqui para a frente, teremos um novo marco na política da 
cidade de Oliveira. Muito obrigado. 

303ª REUNIÃO OR-DINÁRIA 
Discurso proferido em 15/10/92 pelo 

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

presentes nas galerias, distinta imprensa, chegamos outra vez ao dia 
15 de outubro, o Dia dos Professores, tendo de fazer uso do que, 
infelizmente, já se tornou um velho chavão: "No Dia dos Professores 
não há nada a comemorar". 

Nós, professores, continuamos à mercê· da falta de uma política 
salarial e de um plano de carreira no Estado de Minas Gerais. Os 
salários pagos, hoje, aos professores do Estado atingiram níveis tão 
ridículos que, em alguns casos, chegam a estar abaixo do salário 
mínimo. 

Enquanto nos esmeramos em homenagens, em parabenizaçôes, em 
comemorações, a categoria míngua com os salários mais baixos de 
toda a sua história. Enquanto, hipocritamente, o Governo do Estado 
se lança em falsidades para mostrar os "benefícios" concedidos aos 
professores, a grande maioria é obrigada a trabalhar em duas, três 
escolas para conseguir sobreviver. 

Na hora das decisões de ordem política a respeito do funcionalismo, 
_9s Deputados, Secretários, o Governador, enfim, os homens de quem 
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se esperam decisões voltadas para o bem -estar da população, esses 
homens se esquecem de que é aos professores que entregam seus 
filhos, desde bem pequenos, para que possam trabalhar sua formação 
educacional e moral. 

É possível que hoje tenhamos discursos louvando essa sofrida 
categoria, da qual faço parte. E por ser professor, por estar sempre 
lutando pela melhoria das condições de vida e de trabalho de todo 
funcionalismo e dos trabalhadores do ensino em especial é que me 
sinto bastante à vontade para dizer estas palavras. 

Os professores estão cansados. Cansados de promessas, cansados de 
enrolação, cansados do descaso para com eles próprios e para com a 
educação, que representa um descaso com as crianças, que representa 
um descaso com os pais dessas crianças, que representa um descaso 
com o povo de i'vlinas. É preciso fazer mais pela educação em nosso 
Estado. 

O problema não é menor nas esferas municipais e federal. Em 
algumas cidades. e posso citar Uberiândia como exemplo, a política 
para a educação se limita à construção de escolas. Não basta construir 
paredes e muros. É preciso aparelhar essas escolas, é preciso 
remunerar dignamente seus profissionais, é preciso, mais que jogar 
50, 60 crianças e adolescentes em uma sala de aula, saber trabalhar o 
processo pedagógico. Reciclar os professores para que tenham uma 
visão melhor do ensino-aprendizagem, enfim, dar uma sustentação 
mínima para que o nível educacional não continue a cair. 

Falo de questões que conheço porque vivi na pele, como professor, 
todas as carências que já apontei neste discurso. 

E aí, depois do perfil desalentador do ensino de 1!! e 2\l graus, 
chegamos ao ensino de nível superior. Mais uma vez, o abandono. 
Mais uma vez, o descumprimento de questões fundamentais. Uma 
universidade sem pesquisa e sem pesquisadores. Um país sem soluções 
práticas e inovadoras para conseguir pleno desenvolvimento. 
Constata-se, a cada dia, o êxodo de professores-pesquisadores das 
universidades federais, seja para escolas de nível superior particulares 
- que também não andam lá estas coisas -, seja para um mercado 
profissional fora da escola. 

Isso aparece como reflexo de um arrocho salarial como jamais se 
viu e da completa falta de investimento em pesquisa, limitando-se 
estas a um reduzido número de insistentes batalhadores, insistentes e 
já exaustos batalhadores. 

Portanto, parece óbvio que não há como escapar do chavão com o 
qual iniciei este discurso. Mas uma coisa é certa: os professores não 
estão de braços cruzados. Eles sabem de seu compromisso social, 
sabem de suas responsabilidades, de seu forte vínculo com a 

~omunidade a que assistem. 
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Os professores do Estado de Minas Gerais vão continuar lutando 
para que um dia a dignidade se estabeleça, para que um dia tenhamos 
um Governo Estadual que trate honestamente a educação e seus 
profissionais. Enquanto esse dia não chega, continuamos na luta, 
buscando espaços, rompendo barreiras. Por toda essa luta, por toda a 
capacidade de reação dessa categoria. cada um de nós, professores, 
continuaremos orgulhosos daquilo que representamos. Não é qualquer 
Hélio Garcia que vai-nos calar. Não é qualquer governo medíocre 
que vai- nos fazer desistir. 

Por uma política salarial e um plano de carreira para o 
funcionalismo e o respeito à dignidade do trabalhador do ensino. Esta 
é a luta da Bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a luta dos 
professores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

303~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 15/10/92 pelo Deputado Paulo Carvalho 

O Deputado Paulo Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
minhas senhoras e meus senhores, ainda sob o impacto da perda 
irreparável para o nosso País do grande estadista Ulysses Guimarães, 
venho a esta tribuna para ventilar um assunto de interesse nacional e 
que julgo oportuno seja levantado nesta Casa. Em uma reunião que 
tivemos na Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária 
desta Casa, para ouvir alguns técnicos do BNDES e da empresa que 
fez a avaliação da ACESIT A para a privatização, tivemos o dissabor 
de ver que esses técnicos vieram a essa comissão desacompanhados de 
qualquer documento. Vieram técnicos de quarto ou, possivelmente, de 
quinto escalão que não trouxeram sequer cópia dos relatórios, dos 
pareceres jurídicos sobre a legalidade da transformação de partes 
beneficiárias em ações preferenciais. Isso é proibido pela lei das 
sociedades anônimas. Nem sequer o parecer jurídico dado em favor 
dessa decisão da assembléia geral de acionistas do Banco do Brasil e 
da ACESIT A foi trazido a esta Casa. 

Por estranho que pareça, esses técnicos não tinham sequer uma 
anotação para dar a esta Casa qualquer informação técnica. Quando 
surgiu, nos debates, a afirmação de que a ACESIT A dispõe de 
200.000ha de terras plantadas de eucaliptos, esses técnicos não 
souberam dizer qual o valor dessa reserva florestal. E para espanto 
nosso, se aplicarmos a quarta parte do preço pelo qual uma árvore de 
eucalipto é vendida, hoje, no mercado brasileiro, vamos ver que só 
essa reserva de eucalipto da ACESITA vale o dobro do preço mínimo 
atribuído à empresa para leilão. Mais uma vez o processo de 
privatização de uma empresa estatal brasileira se faz sob a égide da 
total irresponsabilidade. 

Hoje nós temos, no Governo da República, um homem da estirpe 
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de Itamar Franco. cuja postçao nacionalista é amplamente conhecida. 
cuja honradez é proclamada por todos e cuja retidão de caráter é 
inegável. 

No Ministério das Minas e Energia, temos a figura de Paulino 
Cícero que, no processo de privatização da USIMINAS. se colocou ao 
lado dos interesses brasileiros, contrariamente àquele processo espúrio 
que foi a privatização daquela grande empresa siderúrgica nacional. 

Creio que, a essas alturas. face a essa comprovada 
irresponsabilidade e leviandade com que se fazem, neste País, os 
processos de privatização das empresas estatais, seria mais do que 
oportuno que o Governo que assumiu o País com o "impeachment" 
do Presidente Collor suspendesse. por alguns dias, por algumas 
semanas, se possível, o processo de pri vatização da ACESIT A, para 
que esses aspectos jurídicos fossem melhor estudados e, também. para 
que os laudos de avaliação do patrimônio líquido da empresa 
pudessem ser melhor estudados e melhor avaliados pelas novas 
autoridades do l\linistério que dirige as finanças do País. 

Não é possível que a ACESITA possa ter seu preço mínimo fixado 
em importância que corresponda à metade do valor, hoje, da sua 
simples reserva de florestas energéticas, seus plantios de eucaliptos. 
Fazemos, portanto, um apelo ao Presidente da República e às 
autoridades da Comissão de Privatização das Empresas Estatais 
Brasileiras, para que esse leilão seja suspenso a fim de que essas 
questões sejam melhor estudadas. 

E, ao encerrar essas palavras, eu queria , aqui, também, em 
homenagem aos engenheiros agrônomos, lembrar, em adendo às 
palavras do Deputado Roberto Amaral, uma lição que nos foi dada 
por um grande pensador, de cujo nome não me recordo no 
momento. Ele disse o seguinte: " Em todas as épocas, em todas as 
partes do mundo. sempre existiu o homem transitório e o homem 
permanente. As civilizações passam . Todas as civilizações antigas 
passaram. As cidades ruíram, os impérios caíram, as sociedades se 
dissolveram. O homem transitório, que é o homem da cidade, 
desapareceu com sua civilização. O homem permanente é o homem do 
campo, é o homem que trabalha a terra . Em todas as épocas, em 
todos os tempos e em todos os lugares, ele trabalha a terra produzindo 
alimentos indispensáveis à subsistência da humanidade". 

No Dia do Agrônomo, devemos lembrar que, com seu conhecimento 
técnico e com sua riqueza interior, com seu desejo de preservar a 
terra e a natureza com amor, faz da sua profissão não apenas um 
trabalho científico mas uma arte de preservar a vida. 

Para conservar a "natureza-terra" para as gerações futuras, 
encerrando estas palavras, associamo-nos a essas homenagens aos 
engenheiros agrônomos. Portanto, aplaudimos o excelente 
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pronunciamento feito pelo Deputado Roberto Amaral. ~luito 
obrigado. 

303ll REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso e Questão de Ordem suscitada em 15!10/92 pelo Deputado 

Raul Messias 
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e 

demais pessoas presentes na Assembléia Legislativa. vários assuntos 
me trazem a esta tribuna. na tarde de hoje. Em primeiro lugar, eu 
gostaria de hipotecar a minha solidariedade ao Deputado Wanderley 
Ávila pelo pronunciamento que fez. O eminente colega expós. com 
muita propriedade, os fatos que ocorreram durante as eleições 
municipais deste ano, no interior do Estado. Ele citou o caso ocorrido 
em Capelinha - mas, infelizmente, existem vários outros casos - onde 
o poder económico e o poder dos poderosos massacraram os 
trabalhadores. 

Em segundo lugar, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre :1 

administração do novo Presidente da República, que está começando 
a governar. Ontem, ele indicou o novo Ministro da Agricultura. 
Estamos acompanhando, com um certo pessimismo, a formação de um 
novo Governo. A meu ver, o mais grave problema neste País ainda 
não foi mencionado pelo novo Presidente da República. Trata- se da 
questão da reforma agrária. Eu tenho a plena convicção de que, se 
não houver uma reforma agrária, não haverá solução para os 
problemas do campo e da cidade. Sem a solução desse problema, 
continuaremos a ter as cidades com suas periferias lotadas de bóias-
frias e de trabalhadores rurais sem terra. Essas pessoas não têm 
condições de trabalhar nem de se alimentar. Portanto, aguardamos, 
mas com certo pessimismo, um pronunciamento mais incisivo do 
Presidente da República em exercício, Dr. Itamar Franco, e também 
do Ministro da Agricultura, Dr. Lázaro Barbosa. 

Segundo informações dos jornais, o Ministro da Agricultura falou 
sobre a realização de uma reforma agrária no País. Ele disse que 
discutirá a questão com todos os segmentos da sociedade e que a 
reforma agrária não ficaria apenas no discurso e na intenção. Nós 
concordamos plenamente com o Ministro. Entretanto, este assunto já 
foi muito discutido no País. Precisamos agora é de medidas concretas, 
com o objetivo de se desapropriarem latifúndios improdutivos, para 
colocá-los nas mãos de trabalhadores sem terra. 

Infelizmente, nós sabemos que o Presidente Collor não desapropriou 
sequer um palmo de terra neste País. Portanto, não foi dado nenhum 
passo à frente no Projeto de Reforma Agrária. Pelo contrário, foram 
dados vários passos para trás. Trata-se de um problema sério, e 
estamos aguardando uma definição mais clara sobre o assunto, por 
parte do Presidente da República. 
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Em terceiro lugar, eu gostaria de abordar, desta tribuna, o assunto 
relacionado às eleições municipais. Gostaria até de aproveitar a 
oportunidade para recomendar aos nobres pares que assistam a um 
filme que está passando em Belo Horizonte. Trata-se do filme ''Bob 
Robert", que. apesar de se passar nos Estados Unidos e de abordar 
assunto referente às eleições para Senadores em um de seus Estados, 
tem muito a ver com os fatos que também ocorrem no Brasil por 
ocasião das eleições. Parece até que estamos em Manhuaçu! O que 
aconteceu com o candidato Bob Robert é muito semelhante à estória 
que aconteceu em Manhuaçu. O candidato a Prefeito que foi vitorioso 
está tendo sua eleição questionada pelo PT e pelo PDT, que perderam 
as eleições por poucos votos. Esses partidos entraram com uma ação 
na Justiça, solicitando anulação da eleição em Manhuaçu. 

O Juiz ainda não deu o parecer sobre o caso, e se for contrário - o 
que, infelizmente, esperamos -, vamos ao TRE. 

O que aconteceu em Manhuaçu foi terrível. Faltando mais ou menos 
20 dias para a eleição, um suposto atentado aconteceu com o tal 
candidato a Prefeito do PFL. Não houve esclarecimentos a respeito 
deste atentado. mas o Juiz eleitoral, tomando por base os fatos, 
resolveu suspender toda a campanha eleitoral do Município. Não 
havia mais comícios, passeatas, auditórios, programas na rádio. Até os 
adesivos dos carros foram retirados. E o que aconteceu? Praticamente 
de hora em hora o noticiário da rádio apresentava boletins sobre o 
estado de saúde da vítima. Era uma flagrante propaganda eleitoral. 
No filme "Bob Robert", o candidato, também, sofre um atentado e é 
eleito Senador dos Estados Unidos. Assisti ao filme e parecia que 
estava em Manhuaçu. Os senhores devem ter também tomado 
conhecimento da estória para imaginarem essa situação. Até agora não 
ficou claro o motivo do suposto atentado, que foi declarado pelo Juiz 
e Corregedor como atentado político. Está claro que tudo isso foi uma 
manipulação da consciência popular. 

Estamos aguardando a decisão do Juiz de Manhuaçu, porque foi 
feito o pedido de anulação da eleição, até mesmo por um candidato 
do PDT que nada tem a ver conosco, pelo contrário, é antigo 
correligionário dos Deputados do PFL da região. 

Desejamos esclarecimentos a respeito dessa questão de Manhuaçu, 
que, a nosso ver, foi pura manipulação fraudulenta da campanha 
eleitoral. Foi negado o direito de campanha a todos, e um candidato, 
tido como vítima, era o que tinha seu nome noticiado o dia inteiro 
pela rádio local. A situação nos dava a impressão de estar revi vendo 
1968, em Belo Horizonte, com as ruas repletas de soldados, criando 
um verdadeiro clima de guerra. Na verdade, o que existia era 
desespero, porque sabiam que o PT mostraria as irregularidades do 

_município. A campanha eleitoral de 1990 foi toda paga com o 
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dinheiro da Prefeitura. Temos documento provando isso. H ou v e 
"shows" do cantor Alceu Valença, na praça de Manhuaçu. com a 
presença de Hélio Garcia e Deputados que o apoiavam. Tudo foi pago 
com verba da Secretaria da Educação. Por que os outros Deputados 
não foram convidados para participar, se era uma cerimônia cívica 
aonde todos do PMDB, PDT e PT teriam direito de ir? 

Na verdade. aquilo a que assistimos foi um plano eleitoral: 
comícios pagos com dinheiro da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Manhuaçu. Temos provas, que estão no Tribunal de 
Contas, e o atual Prefeito terá que responder por isso. 
. Como disse o nobre Deputado Wanderley Á vila, não podemos parar 
no caso Collor de Mello. Temos que aprofundar. 

Questão de Ordem 
Finalmente, Sr. Presidente, não estou vendo, aqui no Plenário, o 

nobre Deputado Bonifácio Mourão, mas gostaria de f alar sobre um 
requerimento que apresentei à Casa. há bastante tempo. em que 
solicitava a quebra de sigilo bancário do Sr. ~ewton Cardoso. 
Sabemos que esse requerimento foi encaminhado à Comissão de 
Justiça e que. para relatá-lo, foi designado o nobre Deputado 
Bonifácio Mourão. Entretanto, não entendemos por que o relatório 
não foi apresentado, já que gostaríamos que a Casa e a população de 
Minas Gerais conheçessem a posição dos Deputados a respeito dessa 
questão. Trata-se de um problema fundamental para que consigamos 
prosseguir na apuração da corrupção _em nosso País e em nosso 
Estado. Muito obrigado. 

303ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de ordem suscitada em 15/10/92 pelo Deputado Roberto 

Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho Sr. Presidente. ontem os 

companheiros Antônio Carlos Pereira e Adelmo Carneiro Leão 
levantaram questão de ordem com relação àquela not1c1a que, 
acredito, seja falsa, usando o nome dessa Presidência, indevidamente. 

Mas, a bem da verdade. precisaríamos de uma palavra da 
Presidência, devido às implicações da notícia, que, acredito, não 
corresponde à verdade. Entendo que deve ficar registrado que se trata 
de uma notícia não condizente com a conduta que essa Presidência 
tem tido. 
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Belo Horizonte, quinta- feira, 22 de outubro de 1992 

ATAS 

ATA DA 305~ REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LE-
GISL\ TIV A, EM 20 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDÊNCIA DO DEPUTADO PÉRICLES FERREIRA 
SUMÁRIO: ABERTURA 1~ PARTE (PEQUENO EXPE-

DIENTE): Atas - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n '!s 
1.094 e 1.095/92 - Requerimentos de n 12 s 3.578 a 3.603/92 - Reque-
rimentos dos Deputados Agostinho Patrus e José Bonifácio - Comu-
nicações: Comunicações dos Deputados Agostinho Patrus, Mauri 
Torres e Roberto Amaral - Oradores Inscritos: Discursos dos Depu-
tados Gilmar i\,Iachado, Ronaldo Vasconcellos, Mílton Salles, Maria 
Elvira, Paulo Carvalho, Roberto Carvalho, José Maria Pinto e Raul 
Messias - Registro de Presença • 2 ~ PAR TE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Leitura de Comunicações Apresentadas - Requerimentos: Re-
querimento do Deputado Agostinho Patrus; deferimento - Requeri-
mento do Deputado José Bonifácio; deferimento - 2 ª Fase: Chamada 
para verificação de "quorum"; inexistência de número regimental -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Raul Messias - Dílzon Melo -

Ronaldo Vasconcellos - Homero Duarte - José Braga - Adelmo 
Carneiro Leão - Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amílcar Padovani - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Bené 
Guedes - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro 
- Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves - Elmiro Nascimento 
- Elmo Braz - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da 
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra 
Pinto - Guálter Monteiro - Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob - Ivo 
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas 
- José Bonifácio - José Ferraz - José Leandro - José Maria Pinto -
José Militão - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Mauri Torres - Mílton Salles - Paulo Carvalho - Paulo Fernando -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Roberto Luiz 
Soares - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo 
- Tarcísio Henriques - Wanderley Á vila - Wellington de Castro -
Wilson Pires. 
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O Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira I - A lista de compa-
recimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mmeiro. llll-

ciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2" -Secretário. para 
proceder à leitura das atas das reuniões anteriores. 

tu PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

- O Deputado Homero Duarte, 1!1-Suplente. nas funções de 2'1 -Se-
cretário, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que 
são aprovadas sem restrições. 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores ins-
critos para o Pequeno Expediente. 

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

posições: 
PROJETO DE LEI Nº 1.094/92 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão ao Município de Palma 
de terreno recebido em doação. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1!1 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reversão ao 

Município de Palma, sem ônus para o Estado, de terreno rece~ido em 
doaç_ão, situado no Distrito de CisneirQs, medindo 13.680m -. con · 
frontando-se, ao norte, com Solano França Vaz; ao sul. com o cemi-
tério; a leste, com a Rua da Igreja; a oeste, com Solano França Vaz, 
conforme escritura lavrada no livro de notas nu 32, fls. 5O I 52. do 
Cartório de Paz de Cisneiros. 

§ 12 - A reversão autorizada no artigo far-se-á pelo fato de não ter 
sido construída. no terreno, uma escola agrícola. 

§ 2º - O Estado fica dispensado de quaisquer indenizações pelas 
benfeitorias existentes. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1992. 
Bené Guedes 
Justificação: Vários municípios fizeram doações ao Estado, pois, 

mediante cooperação mútua e por meio de obras de cunho social, 
buscavam o seu desenvolvimento. 

O terreno em questão foi devidamente doado objetivando a cons-
trução de uma escola agrícola, mas, até a presente data, essa obra não 
foi concretizada. Agora, o Município de Palma pleiteia a justa rever-
são do terreno para a complementação de obras sociais de interesse da 
comunidade. 
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É justo e oportuno. portanto. o pedido ao qual esperamos poder 
contar com o indispensável apoio dos ilustres pares. 

- Publicado. \·ai 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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.095/92 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caridade. Amor e 

Perdão, com sede no Município de Dores do Indaiá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. P - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita C a-

ridade, Amor e Perdão. com sede no Município de Dores do Indaiá. 
Art. 2'2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1992. 
Maria Elvira 
Justificação: ,\ instituição atende perfeitamente ao previsto na lei 

estadual que estabelece as normas pelas quais são as instituições de-
claradas de utilidade pública. Seu estatuto está registrado no Cartório 
de Registro de Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Dores do 
Indaiá. Dessa f o r ma, a entidade preenche os requisitos necessários 
para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual solicito 
aprovação deste projeto. 

- Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Saúde e Ação Social, pa-ra deliberação, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N 2 3.578/92. da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja 

feito apelo ao Exmo. Sr. Governador no sentido de que sejam acata-
das as reivindicações que enumera. aprovadas pela assembléia dos 
médicos do Hospital João XXIII, realizada em 19/8/92. 

N 2 3.579/92, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja con-
signado nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação 
Mineira de Medicina pela passagem do Dia do Médico. (- Distribuí-
dos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

N 2 3.580/92. do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja con-
signado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Rômulo 
Kardec pela sua posse no cargo de Presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu. (- À Comissão de Agropecuária.) 

N 2 3.581/92. da Deputada Maria Elvira, pleiteando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com Tora Transportes In-
dustriais Ltda. pela passagem do 20º aniversário de sua fundação. (-
À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N 2 3.582/92. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja formulado 
apelo ao Exmo. Sr. Secretário da Educação para que determine a 
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construção de uma quadra de esportes na Escola Estadual Walfrido de 
Magalhães Pinto no Município de Santo Antônio do .1\'lonte. (- À Co-
missão de Educação.) 

N2 3.583/92, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, postulando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Conselho 
Regional dos Representantes Comerciais de Minas Gerais pelo trans-
curso de seu 25~ aniversário de fundação, ocorrido no dia 2 do cor-
rente. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N2 3.584/92. do Deputado Bonifácio Mourão, pleiteando seja enca-
minhada solicitação aos Exmos. Srs. Governador e Secretários da 
Educação, de Administração e da Fazenda, no sentido de que não 
determinem a sustação pelo Estado do pagamento do pessoal da edu-
cação licenciado para tratamento de saúde, antes da publicação da 
referida licença. (- À Comissão de Educação.) 

N2 3.585/92, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando se enca-
minhe ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG pedido no sentido de 
que seja viabilizada a implantação do serviço de DDD no Município 
de Joaquim Felício. 

N2 3.586/92, do Deputado Clêuber Carneiro, pedindo o encami-
nhamento de ofício ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG, objeti-
vando a implantação do serviço de DDD no Município de Engenheiro 
Na varro. 

N2 3.587/92, do Deputado Clêuber Carneiro, postulando seja for-
mul~do apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG para que deter-
mine a implantação do serviço de DDD no Município de Santo An-
tônio do Itambé. 

N2 3.588/92, do Deputado Clêuber Carneiro, pleiteando seja di ri-
gido apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG no sentido de que 
seja viabilizada a implantação do serviço de DDD no Município de 
Rio Pardo de Minas. 

N2 3.589/92, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja for-
mulado ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG apelo no sentido de 
viabilizar a integração do Município de Lagoa dos Patos ao sistema 
DDD. 

N 12 3.590/92, do Deputado Clêuber Carneiro, em que pede se faça 
ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG solicitação em favor da 1m-
plantação do serviço de DDD no Município de Fama. 

N2 3.591/92, do Deputado Clêuber Carneiro, em que reivindica o 
encaminhamento de apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG no 
sentido de que adote providências visando à implantação do serviço 
de DDD no Município de São João da Ponte. 

N2 3.592/92, do Deputado Clêuber Carneiro, pleiteando se enca-
minhe apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG no sentido de que 

_ viabilize a implantação do sistema DDD no Município de Montezuma. 
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N2 3.593/92. do Deputado Clêuber Carneiro, em que postula seja 
feito ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG apelo para que viabilize a 
instalação do serviço de DDD no Município de Lontra. 

N!l 3.594/92. do Deputado Clêuber Carneiro, em que solicita seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG, visando a 
implantação do serviço de DDD no Município de Icaraí de Minas. 

N2 3.595/92. do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja feito 
apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG a fim de que viabilize a 
implantação do serviço de DDD no Município de Urucuia. 

N2 3.596/92, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja en-
viado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG com vistas à Im-
plantação do serviço de DDD no Município de Riachinho. 

N2 3.597/92. do Deputado Clêuber Carneiro, em que solicita seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG, objetivando 
a implantação do serviço de DDD no Município de Pedras de Maria 
da Cruz. 

N 2 3.598/92. do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja for-
mulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG, no sentido de 
que seja viabilizada a implantação do serviço de DDD no Município 
de Matias Cardoso. 

N2 3.599/92, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja for-
mulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG a fim de que 
seja implantado o serviço de DDD no Município de Cristália. 

N2. 3.600/92, do Deputado Clêuber Carneiro, no qual solicita seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG para que se 
implante o serviço de DDD no Município de Varzelândia. 

N2 3.601/92, do Deputado Clêuber Carneiro, no qual solicita se 
formule apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG a fim de que 
seja implantado o serviço de DDD no Município de lbaí. 

N2 3.602/92, do Deputado Clêuber Carneiro, no qual solicita seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG a fim de que 
seja implantado o serviço de DDD no Município de Grão-Mogol. 

N 2 3.603/92. do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando se formule 
apelo ao Exmo. Sr. Presidente da TELEMIG para que se instale um 
posto telefônico no povoado de Várzea Bonita, Município de Januá-
ria. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. 
Exa. a convocação de reunião especial, com as presenças dos Exmos. 
Srs. Presidente da República em exercício, Itamar Franco, e Gover-
nadar do Estado, Dr. Hélio Garcia, em homenagem aos ilustres De-
putado Ulysses Guimarães e ex-Senador Severo Gomes, tragicamente 
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falecidos no dia 13 do corrente mês. reumao esta a se realizar em 
data que será oportunamente fixada. 

Sala das Reuniões. 20 de outubro de 1992. 
Agostinho Patrus - Roberto Carvalho - João Batista - Glvcon 

Ter;a Pinto -Wilson Pires - José :\lilitão - Ajalmar Silva - Íbul 
Messias - Clêuber Carneiro - Arnaldo Canarinho - Hely Tarquínio -
Roberto Amaral - Homero Duarte - Geraldo da Costa Pereira - Er-
mano Batista - Maria Olívia - Amílcar Padovani - José Braga -
Cóssimo Freitas - Álvaro Antônio - Mílton Salles - Ibrahim Jacob -
Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Célio de Oliveira - Elmo Braz. 

Justificação: O Brasil está de luto. A política brasileira perdeu. sem 
dúvida alguma. um de seus mais destacados representantes dos últi-
mos 50 anos de nossa República. O Deputado Ulysses Guimarães. 
desaparecido em trágico acidente aéreo no litoral fluminense, pode 
ser considerado um símbolo da nossa vida parlamentar. o protótipo do 
político em toda a acepção da palavra. Com 11 mandatos consecutivos 
na Câmara Federal, marcou sua presença por uma dedicação absoluta 
à causa pública. A política era a sua devoção, a sua paixão, a sua 
razão de ser. A ela dedicou toda a sua vida, com energia sempre re-
novada, mesmo à medida que os anos passavam. O respeito que 
granjeou de seus pares, mercê dessa dedicação e desse empenho, 
tornou-se proverbial. Sua personalidade singular mereceu-lhe a forma 
de tratamento. ao mesmo tempo carinhosa e respeitosa, com que to-
dos -o chamavam: "Dr. Ulysses". 

Inteligente, comunicativo, brilhante articulador, homem de espírito 
aberto ao diálogo e à negociação, mesmo nas situações mais difíceis e 
angustiantes, o Dr. Ulysses foi sempre o líder, o sereno condutor que 
infundia nos mais jovens ou nos mais exaltados a tranqüilidade e a 
serenidade para a superação dos obstáculos difíceis da vida paria-
mentar. 

O Brasil inteiro chora o seu desaparecimento repentino e brutal. O 
"Senhor Diretas", que tanto fez no decurso da maior campanha popu-

lar que já se viu neste País para derramar a pá de cal no que restava 
do regime de exceção, era duro como carvalho e esbanjava energia, 
lucidez e entusiasmo ao ser colhido, de chofre, pela mão ingrata do 
destino. 

Pouco antes, mais uma vez, levantou o País no movimento pelo 
"impeachment" e pela vitória da ética na vida pública. Foi o umco a 
ser delirantemente aplaudido na hora de emitir o seu "sim" à causa 
que apaixonava o povo por todo o território nacional. 

Junto com o Dr. Ulysses Guimarães faleceu também outro grande 
homem público brasileiro, o ex-ministro Severo Gomes. Pessoa aus-
tera embora jovial, o ex-Ministro era empresário e homem de negá-
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cios vitorioso. e consagrado, principalmente no seu Estado nataL São 
Paulo. 

Formado em Direito e Sociologia, possuía uma inteligência brilhante 
e elevado senso crítico. Desde os tempos universitários, pautou-se por 
uma atuação política a ti v a no movimento estudantil contra a ditadura 
do Estado Novo. 

No Governo Castelo Branco, foi Ministro da Agricultura e, no 
Governo do Gen. Ernesto Geisel, foi nomeado Ministro da Indústria e 
Comércio, tendo atuação firme e decidida na defesa dos interesses 
nacionais. Ao final de sua gestão, filiou- se ao MDB, pelo qual foi 
eleito Senador por São Paulo ( 1983-1991 ), e, como tal, veio a ser um 
dos representantes paulistas à Assembléia Nacional Constituinte, em-
prestando todo o brilho de sua inteligência e de sua experiência à 
elaboração da mais democrática e avançada de nossas Constituições, a 
de 1988. 

Afastou- se da vida pública, nos últimos anos; entretanto, acampa-
nhava de perto o processo político do País e mantinha laços de ami-
zade com alguns dos grandes nomes da nossa política, entre os quais 
Ulysses GuTTaráes. 

O Brasil fica pequeno com a perda dos ilustres homens públicos; o 
exemplo de suas vidas permanecerá como uma luz para todo político 
e para todos os homens de bem. 

Partem dois grandes brasileiros e, com eles, suas companheiras, D. 
Morp. e D. Henriqueta, que eram, sem dúvida, a retaguarda de onde 
eles retiravam a energia necessária para assumirem as lutas e que 
compartilhavam os momentos de alegria, de desalento ou de vitória. 

A Assembléia Legislativa não poderia deixar de se posicionar e, ao 
fazê -lo, espera a presença do Presidente Itamar Franco e do Gover-
nadar de Minas Gerais, Dr. Hélio Garcia, para que, por meio deste 
Poder, ao qual o Dr. Ulysses e o Senador Severo Gomes tanto se de-
dicaram, possam todos os mineiros prestar sta homenagem a esses dois 
grandes brasileiros e suas queridas esposas. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado José Bonifácio, no qual solicita que o Projeto de Lei 

n2 985/92, do Tribunal de Justiça, passe ao exame da Comissão de 
Administração Pública, uma vez que a Comissão de Constituição e 
Justiça perdeu o prazo para emitir parecer sobre essa matéria. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Agostinho Patrus, Mauri Torres e Roberto Amaral. 
Oradores Inscritos 

- Os Deputados Gilmar Machado, Ronaldo Vasconcellos, Mílton 
Salles, Maria Elvira, Paulo Carvalho, Roberto Carvalho, José Maria 
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Pinto e Raul Messias proferem discursos, que serão publicados em 
outra oportunidade. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de registrar. neste 

Plenário, a presença do ilustre Deputado Federal Maurício Campos. 
ex-Prefeito de Belo Horizonte, e o convida a compor conosco a Mesa 
dos nossos trabalhos. 

2ª- PARTE CORDEM DO DIA) 
lU Fase 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presi-
dência passa à 21 parte da reunião, com a IJ 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 pró· 
xima reunião ordinária. 

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

ções apresentadas nesta reunião pelos Deputados Agostinho Patrus -
falecimento do Dr. Alfredo Vianna de Góes, no dia 14 do corrente; 
Mauri Torres - falecimento da Sra. Istria Zauri Ferraz, em 10/10/92, 
em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.); Roberto Amaral - lançamento 
do livro "Rua do Vai Quem Quer", do escritor mineiro João Vale 
Maurício (Ciente. Publique-se.). 

REQUERIMENTOS 
O Sr. Presidente - Requerimento do ilustre Deputado Agostinho 

Patrus, que solicita, na forma regimental, convocação de reunião es-
pecial, com a presença do Presidente da República, Itamar Franco, e 
do Governador do Estado, em homenagem aos ilustres Srs. Deputado 
Ulysses Guimarães e Senador Severo Gomes, tragicamente mortos no 
dia 13 do corrente mês, reunião essa a ser ·realizada em data oportu-
namente fixada. A Presidência defere o requerimento, de conformi-
da de com o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e, opor-
tunamente, fixará a data. 

Requerimento do ilustre Deputado José Bonifácio, que postula, com 
base no art. 140 do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n 2 

985/92, de autoria do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, que dispõe sobre o reajustamento de símbolos e padrões de 
vencimento e proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá ou-
tras providências, passe ao exame da Comissão de Administração Pú-
blica, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo 
para emitir parecer sobre a matéria. A Presidência defere o requeri-
mento, de conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, 
do Regimento Interno. 
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1 ~ Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase. a Pre-

sidência passa a 2' fase da Ordem do Dia, com a discussão e a \·ota-
ção da matéria constante na pauta. 

Chamada para Verificação de "Quorum" 
O Sr. Presidente - Havendo matéria relevante na pauta. a Presidên-

cia vai determinar a chamada dos Deputados para a recomposição de 
"quorum", uma vez que a matéria exige "quorum" qualificado. 

Na ausência do Sr. 1'2 -Secretàrio, a Presidência convoca o ilustre 
Deputado Raul :\lessias, 2~ -Secretário, para fazer a chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada :25 Deputados. ~ão há 
comissão reunida. Não há "quorum" para prosseguimento dos nossos 
trabalhos. A Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados 
para as extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de amanhã. dia 
21, às 9h30min e às 20h30min, nos termos dos editais de convocação; 
convoca, ainda. para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reumao. 

ATA DA 2~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e trinta minutos do dia primeiro de julho de mil nove-
centos e noventa e dois, comparecem na Sala das Comissões os De-
putados Glycon Terra Pinto, João Batista e Jorge Eduardo, membros 
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Glycon Terra Pinto, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado João Batista que proceda à leitura da ata da reunião an-
terior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não 
havendo correspondência a ser lida, o Presidente encerra a 1 ~ parte 
da reunião e passa à 2 ~ parte, com discussão e votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Presidente esclarece aos demais parlamentares que avocou a si a rela-
toria do Projeto de Lei n!l 717/92, no 1u turno, e emite parecer fa-
vorável à aprovação da proposição, com as Emendas n 2 s 1 e 2, de sua 
autoria. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
Deputada Maria José Haueisen comparece à reunião após a votação 
da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece 
a presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima reumao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1992. 
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Glycon Terra Pinto. Presidente - Jorge Eduardo - João Batista -
Maria José Haueisen. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE VETO PARCIAL À PROPOSI-
ÇÃO DE LEI Nº 11.544 (EX- PROJETO DE LEI Nº 837 /92), QUE 
DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS 
SÍMBOLOS, DOS NÍVEIS DE VENCIMENTO E DOS PROVENTOS 
DO PESSOAL CIVIL E MILITAR DO PODER EXECUTIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de agosto de mil nove-
centos e noventa e dois, reúnem- se no Plenarinho 111 os Deputados 
Wilson Pires, Roberto Carvalho e Ibrahim Jacob, membros da comis-
são supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Wilson Pires, declara abertos os trabalhos e esclarece que a 
presente reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice- Presidente 
e a designar o Relator. A Presidência determina a distribuição das 
cédulas de votação e convida o Deputado Roberto Carvalho para 
atuar como escrutinador. Feita a votação, o Presidente anuncia o re-
sultado e proclama eleitos, respectivamente para os cargos de Presi-
dente e Vice- Presidente, os Deputados Wilson Pires e Roberto C ar-
valho, ambos com três votos. O Deputado Roberto Carvalho empossa 
o Presidente, e este, por sua vez, dá. posse ao Vice- Presidente. O 
Deputado Wilson Pires agradece a escolha de seu nome para a Presi-
ciência e designa Relator da matéria o Deputado Bonifácio Mourão. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença 
dos colegas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1!.! de setembro de 1992. 
Wilson Pires, Presidente - Antônio Fuzatto - José Renato. 

ATA DA 28íl REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDA-
ÇÃO 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de mil no-
vecentos e noventa e dois, comparecem no Plenarinho I os Deputados 
Simão Pedro Toledo, Elisa Alves e Aílton Vilela, membros da supra-
citada comissão. O Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo. assume 
a direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta 
a reunião e solicita à Deputada Elisa Alves que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos mem-
bros da comissão presentes. Não havendo correspondência a ser lida, 
o Presidente distribui as proposições aos Deputados Aílton Vilela e 
Elisa Alves. Encerrada a 1a parte da reunião, passa-se à 2~ parte, 
com a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas 
à deliberação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
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Aílton Vilela apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 743/92, o qual, submetido a discussão 
e votação, fica aprovado. Logo após, a Deputada Elisa Alves apre-
senta seu parecer. por meio do qual conclui pela aprovação do Pro-
jeto de Lei n'-1 415/91, que. submetido a discussão e votação, fica 
aprovado. Em seguida, passa- se à f as e de discussão e votação de 
proposições de deliberação conclusiva das comissões. Com a palavra. 
o Deputado Aílton Vilela apresenta seus pareceres, por meio dos 
quais conclui pela aprovação do Projeto de Resolução n~ 882/92 e 
dos Projetos de Lei n\ls 311, 318 e 604/91, 671, 729, 754, 758 e 
771/92, os quais, submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez. são aprovados. Logo após, a Deputada Elisa Alves profere seus 
pareceres, por meio dos quais conclui pela aprovação dos Projetos de 
Lei n 2 s 342/91. 776, 779, 780, 781. 784, 792, 795 e 799/92, os quais. 
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprova-
dos. Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente agradece a pre-
sença dos parlamentares, convoca-os para a próxima reunião, deter-
mina a lavratura da ata e encerra a reunião. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira - Aílton Vilela. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPO-
SIÇÃO DE LEI N~ 11.544 (EX-PROJE-TO DE LEI Nº 873/92). QUE 
DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS 
SÍMBOLOS, DOS NÍVEIS DE VENCIMENTO E DOS PROVENTOS 
DO PESSOAL CIVIL E MILITAR DO PODER EXECUTIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
Às vinte horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois, comparecem no Plenarinho I os Depu-
tados Wilson Pires, Antônio Fuzatto e José Renato (substituindo este 
ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da comissão supracitada. O Presidente, Deputado 
Wilson Pires, verificando a existência de número regimental, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Fuzatto que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros da comissão presentes. Estando ausente o Relator da 
matéria, Deputado Bonifácio Mourão, o Presidente redistribui a pro-
posição ao Deputado José Renato, que profere seu parecer, con-
cluindo pela rejeição do Veto Parcial à Proposição de Lei nu 11.544. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o referido parecer. Logo 
após, a Presidência suspende a reunião por dez minutos para a ela-
boração da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente determina a lei-
tura da ata, que é subscrita pelos presentes. Cumprida a finalidade da 
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-reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e declara 
encerrados os trabalhos desta comissão especial. 

Sala das Comissões, 1 ~ de setembro de 1992. 
Wilson Pires. Presidente - Antônio Fuzatto - José Renato. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSI· 
ÇÃO DE LEI Nº 11.595 (EX-PROJETO· DE LEI Nº 341/91 ), QUE 
VEDA AO AGENTE E À AUTORIDADE PÚBLICA ESTADUAL 
RECEBER, A QUALQUER TÍTULO, DAS PREFEITURAS MU • 
NICIPAIS MORADIA, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE OU OU· 
TRO RECURSO 
Às onze horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois, comparecem no Plenarinho I os Deputados Wilson Pires, Maria 
José Haueisen e Paulo Carvalho (substituindo este ao Deputado Ge-
raldo Santanna, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
comissão supracitada. O Presidente, Deputado Wilson Pires, verifi-
cando a existência de número regimental, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Paulo Carvalho que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, o Presidente concede a palavra à Deputada 
Maria José Haueisen, designada Relatora da matéria na reunião ante-
rior, a qual profere seu parecer, concluindo pela rejeição do Veto 
Total à Proposição de Lei n 11 11.595. Submetido a discussão e vota-
ção, é aprovado o referido parecer. A Presidência suspende a reunião 
por dez minutos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos, o 
Presidente determina a leitura da ata, que é subscrita pelos membros 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares e declara encerrados os trabalhos desta 
comissão especial. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1992. 
Wilson Pires, Presidente - Maria José Haueisen - Paulo Carvalho. 

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia oito de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois, comparecem no Plenarinho I os Deputados Simão Pedro To-
Ieda, Aílton Vilela e Célio de Oliveira, membros da comissão supra-
mencionada. O Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, assume a 
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta e 
reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos mem-
bras presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente 
distribui as proposições aos Deputados Aílton Vilela e Célio de O li-
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veira. Encerrada a P parte da reumao, passa-se à 21 parte. com a 
discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à de-
liberação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
Aílton Vilela apresenta seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Resolução n!l 993/92. Submetido a discussão 
e a votação, fica o parecer aprovado. Logo após, o Deputado Célio de 
Oliveira apresenta seu parecer, por meio do qual conclui pela apro-
vação do Projeto de Resolução n 2 992/92. Submetido a discussão e a 
votação, fica o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca -os para 
a próxima reunião. determina a lavratura da ata e encerra a reunião. 

Sala das Comissões. 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Célio de Oliveira - Antônio Júlio. 

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia treze de outubro de mil nove-
centos e noventa e dois, comparecem na Sala das Comissões os De-
putados Jorge Hannas, Rêmolo Aloise e Márcio Miranda, membros da 
comissão supracitada. Estava presente, também, o Deputado Wilson 
Pires. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge 
Hannas, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Rêmolo 
Alo i se que proceda à leitura da ata da. reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo corres-
pondência a ser lida, o Presidente encerra a P parte da reunião e / 
passa à 2ª parte, com discussão e votação de proposições da comissão. 
A Comissão de Saúde e Ação Social apresenta requerimento em que 
solicita ao Presidente desta Casa seja enviado apelo ao Governador do 
Estado no sentido de que sejam acatadas as reivindicações aprovadas 
pela assembléia dos médicos do Hospital João XXIII, realizada em 19 
de agosto deste ano. A seguir, o Presidente passa à discussão e vota-
ção de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da As-
sembléia. O Deputado Rêmolo Aloise, Relator dos Projetos de Lei n 2s 
913, 915, 935, 946, este na forma do vencido no 12 turno, e 952/92, 
todos no 2 2 turno, e 938, 956, 977 e 978/92, estes no 12 turno, emite 
pareceres favoráveis à aprovação desses projetos. Na ausência do 
Deputado José Leandro, o Deputado Márcio Miranda procede à lei-
tura dos pareceres sobre os Projetos de Lei nlls 853, 920, 923, 924 e 
949/92, estes no 212 turno, e 986, 988, este com a Emenda nl! 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 1001 e 1005/92, todos no 12 
turno, mediante os quais conclui pela aprovação dos projetos acima 
mencionados. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, 
são os projetos de lei aprovados por unanimidade. Cumprida a fina-
lidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamenta-
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res, convoca- os para a prox1ma reunião ordinária. determina a la-
vratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1992. 
Jorge Hannas, Presidente - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro 

Leão - José Leandro - Márcio Miranda - Wilson Pires. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 2 

594/91 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n\.! 594/91. de autoria do Deputado José Bonifácio. 
que declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Ewbank da Câmara, com sede no Município de 
Ewbank da Câmara, foi aprovado nos turnos regimentais. sem 
emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 594/91 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Co-

munitário de Ewbank da Câmara, com sede no Município de Ewbank 
da Câmara. 

A ·Assembléia Legisla ti v a do Estado de- Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de De-

senvolvimento Comunitário de Ewbank da Câmara, com sede no 
Município de Ewbank da Câmara. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Aílton Vilela, Relator - Antônio 

Júlio - Célio de Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
716/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nl! 716/92, de autoria do Deputado João Batista, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas da Região de Caratinga, com sede no 
Município de Caratinga, foi aprovado no 22 turno, com a Emenda n!.! 
1, de folhas. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 
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PROJETO DE LEI Nº 716/92 
Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores 

Aposentados e Pensionistas da Região de Caratinga, com sede no 
Município de Caratinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Região de Caratinga, 
com sede no l'vlunicípio de Caratinga. 

Art. 2!2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Aílton Vilela, Relator -

Antônio Júlio - Célio de Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
794/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n~ 794/92, de autoria do Deputado José Renato, 

que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Co-
munitário do Bairro Sagrado Coração de Jesus - PACHECO -, com 
sede no Município de Ponte Nova, foi aprovado no 2º turno, na 
forma do vencido no 1!2 turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N2 794/92 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Co-

munitário do Bairro Sagrado Coração de Jesus - PACHECO -, com 
sede no Município de Ponte Nova. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de De-

senvolvimento Comunitário do Bairro Sagrado Coração de Jesus -
PACHECO -, com sede no Município de Ponte Nova. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de O li-

veira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
796/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nll 796/92, de autoria do Deputado José Militão, 

que declara de utilidade pública a AMUSA - Associação da Mulher 
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Salinense, com sede no Município de Salinas, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N2 796/92 
Declara de utilidade pública a AMUSA - Associação da Mulher 

Salinense, com sede no Município de Salinas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 !l - Fica declarada de utilidade pública a AMUSA - Asso-

ciação da Mulher Salinense, com sede no Município de Salinas. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3!l - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela. Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de O li-

v eu a. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
798/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nll 798/92, de autoria do Deputado Célio de O li-

veira, que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Areado, com sede no Município de Areado, foi 
apro·vado nos turnos regimentais, sem entenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 798/92 
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Mi-

sericórdia de Areado, com sede no Município de Areado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Areado, com sede no Município de Areado. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de O li-

v eu a. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
818/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n 11 818/92, de autoria do Deputado Guálter Mon-

_teiro, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
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São José das Neves - ACONEVES -, com sede no povoado de São 
José das Neves. :\lunicípio de Entre-Rios de Minas, foi aprovado no 
2 2 turno, na forma do vencido no 1L1 turno. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado. a fim de que. nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 818/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São José 

das Neves - A CO NEVES -, com sede no povoado de São José das 
Neves, Municipio de Entre-Rios de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 '.! - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comu-

nitária de São José das Neves - ACONEVES -, com sede no povoado 
de São José das Neves, Município de Entre-Rios de Minas. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Cornissóes, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela. Presidente - Antônio Júlio. Relator - Célio de O li-

veira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2 

832/92 
Comissão de Redação 

Q. Projeto de Lei n'-' 832/92, de autOt"ia do Deputado Simão Pedro 
Toledo, que declara de utilidade pública a Associação Educacional de 
Assistência ao Jovem e Promoção Humana - ASSEA - JOPH -, com 
sede no Município de Bom Repouso, foi aprovado no 22 turno com a 
Emenda n 11 1, de folhas. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 832/92 
Declara de utilidade pública a Associação Educacional de Assistên-

cia ao Jovem e Promoção Humana - ASSEA - JOPH -, com sede no 
Município de Bom Repouso. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educa-

cional de Assistência ao Jovem e Promoção Humana - ASSEA -
JOPH -, com sede no Município de Bom Repouso. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela. Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de O li-

v eira. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
836/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 836/92, de autoria do Deputado Jorge Hannas, 

que declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Sacramentinas 
de Nossa Senhora, com sede no Município de Belo Horizonte. foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo. 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 836/92 
Declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Sacramentinas de 

Nossa Senhora. com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs 

Sacramentinas de Nossa Senhora, com sede no Município de Bdo 
Horizonte. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de O li-

ve1ra. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2 

843/92 -
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n 11 843/92, de autoria do Deputado Márcio Mi-
randa, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Dr. Joaquim Murtinho, com sede no Município de Congonhas, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 843/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Dr. Joa-

quim Murtinho. com sede no Município de Congonhas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comu-

nitária de Dr. Joaquim Murtinho, com sede no Município de Congo-
nhas. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de O li-

veira. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
847/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n 11 847/92, de autoria do Deputado João Batista, 

que declara de utilidade pública o Centro Evangélico de Assistência, 
Cultura e Recuperação de Ituiutaba - CEACRI -, com sede no Mu-
nicípio de Ituiutaba, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido 
no 1º turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 847/92 
Declara de utilidade pública o Centro Evangélico de Assistência, 

Cultura e Recuperação de Ituiutaba - CEACRI -, com sede no 
Município de Ituiutaba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1!2 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Evangélico 

de Assistência. Cultura e Recuperação de Ituiutaba - CEACRI -
com sede no I\lunicípio de Ituiutaba. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 º - R e vogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Antônio J ~li o, Relator - Célio de O li-

veua. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
851/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n\.! 851/92, de autoria do Deputado Wanderley 

Ávila, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes da 
Justiça nll 193. com sede no Município de Belo Horizonte, foi apro-
vado no 2!1 turno, na forma do vencido no 111 turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N2 851/92 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes da Justiça 

n 2 193, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Vi-

gilantes da Justiça n 11 193, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - An-
tônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ~u 
854/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n~ 854/92, de autoria do Deputado Mauri Torres. 

que declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminheiros de 
Jesus, com sede no Município de Nova Era. foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo. 
que está de acordo com o aprovado. a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 854/92 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Caminheiros de J e-

sus, com sede no Município de Nova Era. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Ca-

minheiros de Jesus, com sede no Município de Nova Era. 
Art. 2!2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - An-

tônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
860/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n!l 860/92, de autoria do Deputado Agostinho Pa-

trus, que declara de utilidade pública a Fundação Brasileira de Rea-
bilitação Visual, com sede no Município de Belo Horizonte. foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 860/92 
Declara de utilidade pública a Fundação Brasileira de Reabilitação 

Visual, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Brasileira 

de Reabilitação Visual, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
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- Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira. Relator - An-
tônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 
862/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nu 862/92, de autoria da Deputada Maria Olívia, 

que declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus de Praga, 
com sede no l'vlunicípio de Mutum, foi aprovado nos turnos regimen-
tais, sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado. a fim de que. nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 862/92 
Declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus de Praga, com 

sede no Município de Mutum. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1!1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Menino Je-

sus de Praga, com sede no Município de Mutum. 
Art. 2'2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 311 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Céli.o de Oliveira, Relator - An-

tônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
870/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nº 870/92, de autoria do Deputado Aílton Vilela, 

que declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora do Amparo, 
com sede no Município de Tres Corações, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 870/92 
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora do Amparo, 

com sede no Município de Três Corações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Nossa Se-

nhora do Amparo, com sede no Município de Três Corações. 
Art. 2 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam -se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - r\n-
tônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 
888/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n~ 888/92, de autoria do Deputado Agostinho Pa-

trus, que declara de utilidade pública a Sociedade Ação Assistencial e 
Promocional Senhora da Conceição, com .sede no Município de Rio 
Casca, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado,. a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 888/92 
Declara de utilidade pública a Sociedade Ação Assistencial e Pro-

mocional Senhora da Conceição, com sede no Município de Rio 
Casca. 

A Assembléia Legisla ti v a do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1~ - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Ação As-

sistencial e Promocional Senhora da Conceição, com sede no ~lunicí
pio de Rio Casca. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3u - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo. Presidente - Aílt~n Vilela, Relator - António 

Júlio - Célio de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 

874/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n!! 874/92, de autoria do Deputado Geraldo Re-
zen de, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Luz e Ca-
ridade, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 874/92 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Luz e Caridade, com 

sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica decrarado de utilidade pública o Centro Espírita Luz 

e Caridade, com sede no· Município de Uberlândia. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - An-
tônio Júlio - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
889/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nº 889/92, de autoria do Deputado João Marques, 

que declara de utilidade pública a Fundação de Promoção Comunitá-
ria Maria José Motta de Oliveira, com sede no Município de Inhapim, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 889/92 
Declara de utilidade pública a Fundação de Promoção Comunitária 

Maria José Motta de Oliveira, com sede no Município de Inhapim. 
A Assembléia Legisla ti v a do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1u - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Pro-

moção Comunitária Maria José Motta de Oliveira, com sede no Mu-
nicípio de Inhapim. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - An-

tônio Júlio - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
897/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n!l 897/92, de autoria da Deputada Maria Olívia, 

que declara de utilidade pública a Caixa Escolar Monsenhor Alfredo 
Dohr, com sede no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 897/92 
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Monsenhor Alfredo 

Dohr, com sede no Município de Lagoa da Prata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar Mau-

senhor Alfredo Dohr, com sede no Município de Lagoa da Prata. 
Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira. Relator - An-
tônio Júlio - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
931/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n~ 931/92. de autoria do Deputado Ronaldo Vas-

concellos, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro Nova Cintra, com sede no Municipio de 
Belo Horizonte. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo. 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 931/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos l\lora-

dores do Bairro Nova Cintra. com sede no Município de Belo Hori-
zonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Com u-

nitária dos Moradores do Bairro Nova Cintra, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Ait. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - An-

tônio Júlio - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
937/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nº 937/92, de autoria do Deputado Sebastião 

Costa, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do 
Bairro do Quebra-Copo, com sede no Município de Tombos. foi 
aprovado no 2u turno, na forma do vencido no 12 turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 937/92 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro 

do Quebra-Copo, com sede no Município de Tom- bos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mo-
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radares do Bairro do Quebra-Copo, com sede no Município de 
Tombos. 

Art. 2\l - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3!2 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1-l de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator - An-

tônio Júlio - Aílton Vilela. 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 23 de outubro de 199:?. 

ATAS 

ATA DA 306~ REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA, EM 21 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDENCIA DOS DEPUTADOS AJALMAR SILVA E 
PÉRICLES FERREIRA 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPE-
DIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição n~ 31!92 - Requerimentos n\ls 3.604 e 3.605/9:?. - Re-
querimentos dos Deputados Paulo Carvalho e Agostinho Patrus - Co-
municações: Comunicações dos Deputados José Militão, Tarcísio 
Henriques (2), Simão Pedro Toledo e Mauri Torres (2) e da Comissão 
de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Fer-
nando, Marcos I-Ielênio, Maria Olívia, Antônio Fuzatto. Antônio 
Carlos Pereira. José Maria Pinto e Roberto Carvalho - 2~ PARTE 
(ORDEM DO DIA): P Fase: Leitura de Comunicações Apresentadas 
- Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo Carvalho e 
Agostinho Patrus; deferimento - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Agostinho Patrus - Ronaldo 

Vasconcellos - Homero Duarte - José Braga - Aílton Vilela - Am-
brósio Pinto - Amílcar Padovani - Anderson Adauto - Antônio C ar-
los Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Bené Guedes -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêu-
ber Carneiro - Cóssimo Freitas - Custódio Mattos - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Guálter Monteiro - Hely Tarquínio - Ibrahim 
Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Ferraz - José Leandro - José 
Maria Pinto - José Militão - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio 
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mílton Salles - Paulo Carvalho -
Paulo Fernando - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Roberto Car-
valho - Roberto Luiz Soares - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Á vila - Wellington de 
Castro - Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira) - A lista de compa-
·- recimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta 
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a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, Ini-

ciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2~ -Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

P PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 4!LSecretário. nas funções do 
22 , procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores ins-
critos para o Pequeno Expediente. 

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

posições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/92 

Suprime alínea da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Artigo único - Suprima-se a alínea "a" do inciso I do art. 66 da 

Constituição do Estado, ren umerando- se as demais. 
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 1992. 
Raul Messias - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Fuzatto - Ivo 

José - Maria José Haueisen - Antônio Carlos Pereira - Gilmar 
Machado - Marcos Helênio - Reinaldo Lima - Roberto Carvalho -
José. Bonifácio - Elmo Braz - João Batista - Márcio Miranda -
Wilson Pires - Aílton Vilela - Roberto Luiz Soares - Geraldo 
Rezende - Amílcar Padovani - Jaime Martins - Mauri Torres -
Ambrósio Pinto - Elisa Alves - Bernardo Rubinger - Sebastião 
Helvécio - Paulo Fernando - José Maria Pinto - Tarcísio Henriques 
- Paulo Carvalho - Elmiro Nascimento. 

Justificação: O inciso I do art. 66 da Constituição do Estado trata 
das matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, 
incluindo, entre elas, as propostas de mudança no Regimento Interno 
e excluindo, dessa forma, a contribuição dos demais Deputados no 
aperfeiçoamento da ordem dos trabalhos legisla ti vos. Esta emenda visa 
resgatar essas contribuições, considerando-se a importância da 
experiência de cada Deputado no dia-a-dia do processo legislativo e 
dos demais trabalhos desta Casa. 

- Publicada, fica a proposta sobre a mesa, pelo prazo de três dias, 
para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N 2 3.604/92, do Deputado Wanderley Ávila, em que solicita seja 

enviado ofício ao Exmo. Sr. Presidente do BEMGE, pedindo a insta-
lação de uma agência daquele Banco no Bairro Santa Teresa, nesta 

_Capital. (- À Comissão de Administração Pública.) 
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Nº 3.605/92. do Deputado Roberto Carvalho, em que solicita seja 
feito ao Exmo. Sr. Governador pedido no sentido de que remeta a 
esta Casa a proposta de reestruturação global da Secretaria da Edu-
cação, como prevê o Projeto de Lei n!l 1.031/92, com a integração de 
todas as deleg~cias regionais de ensino e de todas as escolas públicas 
do Estado. (- A Comissão de Educação.) 

Do Deputado Paulo Carvalho, solicitando que a 1 il parte da reunião 
ordinária do dia 22/10/92, destinada ao. debate sobre a questão da 
privatização da ACESIT A, seja transformada em reunião especial. 

Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando a realização de uma 
reunião especial para homenagear a revista "Manchete" pela passagem 
de seu 40 2 aniversário. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

José Militão, Tarcísio Henriques (2), Simão Pedro Toledo e Mauri 
Torres (2) e da Comissão de Saúde. 

Oradores Inscritos 
· Os Deputados Paulo Fernando, Marcos Helênio, Maria Olívia, 

Antônio Fuzatto, Antônio Carlos Pereira, José Maria Pinto e Roberto 
Carvalho proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) • Não havendo outros 
oradores inscritos. a Presidência passa à 2" parte da reunião, com a 
1a 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 reumao pelos Deputados José 
Militão - falecimento do Sr. Durval Mendes Barbosa, ocorrido em 
Porteirinha; Tarcísio Henriques (2) - falecimento do Dr. Paulo César 
C. Espíndola, ocorrido em Cataguases, e do Sr. Vicente Martins, 
ocorrido nesta Capital; Simão Pedro Toledo - falecimento de Maria 
José Almeida Andare, ocorrido em Pouso Alegre; Mauri Torres (2) -
falecimento do Sr. Joaquim dos Santos Ferreira, ocorrido nesta 
Capital, e de José dos Santos Silva e de sua esposa, Rita de Cássia 
Silva, ocorrido em São Domingos do Prata (Ciente. Oficie- se.), e pela 
Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação dos Requerimentos n ~s 
3.560 e 3.561/92, de autoria da referida comissão (Ciente. Publique-
se.). 
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REQUERIMENTOS 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Carvalho. em 

que solicita a transformação da 1 c parte da reunião ordinária do dia 
22 próximo em reunião especial. para o debate da questão da 
privatização da ACESIT A. A Presidência defere o requerimento. de 
conformidade com o inciso XXII do art. 244, c/c o art. 18, inciso IV. 
do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Agostinho. Patrus, em que solicita a 
realização de reunião especial para homenagear a revista "Manchete" 
pela passagem de seu 40!.! aniversário. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do 
Regimento Interno. 

2~ Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a 

Presidência passa à 2 ~ fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - A Presidência informa que faz retirar da pauta 

da presente reunião, em virtude de sua apreciação na reumao 
extraordinária realizada ontem, às 20h30min, as seguintes matérias: 
Projeto de Lei n~ 1.021/92; Vetos às Proposições de Lei n!!s 11.592 e 
11.606; Projeto de Lei n!! 447 /91; Proposta de Emenda à Constituição 
n 2 28/92 e Projetos de Lei n!ls 1.044, 1.072 e 757/92. Informa, ainda, 
que Jaz retirar também o Projeto de 'J .. ei n!! 922/92, que recebeu 
emendas na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e 
retornou à Comissão de Administração Pública. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase 

nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de 
logo mais, às 20h30min, e de amanhã, dia 22, às 9h30min e às 
20h30min, nos termos dos editais de convocação, bem como para a 
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
ATA DA li! REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPE-
CIAL PARA NEGOCIAR COM O GOVERNADOR DO ESTADO A 
URGENTE IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA SALARIAL, 
DISCUTIDA COM O FUNCIONALISMO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de junho de 
mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das Comissões 
os Deputados Ambrósio Pinto, José Militão (substituindo este ao 

_Deputado Custódio Mattos, por indicação da Liderança do PSDB), 
Roberto Carvalho, José Renato e Elmiro Nascimento, membros da 
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com1ssao supra mencionada. Havendo número regimental. o Presi-
dente, Deputado Ambrósio Pinto, declara abertos os trabalhos e passa 
à apreciação da ata, que é aprovada sem restrições e subscrita pelos 
Deputados aqui nomeados. Em seguida, a Presidência solicita ao De-
putado José I\Iilitão que proceda à leitura da correspondência. Esse 
Deputado passa. então, a ler missiva do Sr. João Lisboa Netto, fun-
cionário aposentado desta Assembléia Legislativa, que se coloca à 
disposição desta comissão para fazer alguns esclarecimentos. Seguem-
se considerações dos Deputados Ambrósio Pinto e José Renato. f a-
zendo este algumas sugestões. O Deputado Roberto Carvalho usa da 
palavra em seguida, para comentar as sugestões do Deputado José 
Renato. A Presidência acata as propostas oferecidas e solicita que elas 
sejam formalizadas, a fim de serem encaminhadas ao Executivo. 
Pouco depois, a Presidência concede a palavra ao Deputado José Mi-
litão, que faz denúncia quanto à questão das gratificações tratadas em 
projeto vetado pelo Governador. O Deputado José Militão menciona 
os arts. 32 e 36 da Constituição Estadual, ressaltando que o Governo 
vem desrespeitando esses dispositivos. Em atenção às ponderações do 
Deputado José Militão, a Presidência esclarece que a oportunidade 
presente favorece ponderações desse tipo junto ao Governo. Ou vem-
se palavras do Deputado José Renato, que, na seqüência, argumenta 
sobre questões genéricas e sobre o aspecto global que as propostas 
aqui ventiladas devem ter. Ocorrem del;lates em seguida, participando 
deles os Deputados José Militão, Ambrósio Pinto e Roberto Carvalho, 
conforme notas taquigráficas. Durante esses debates, o Deputado 
Roberto Carvalho, após tecer considerações sobre a questão da iso-
nomia salarial, sugere que seja agendada uma audiência desta comis-
são com o Governador do Estado, a fim de se levar a S. Exa. pro-
postas concretas, oriundas dos estudos desta comissão. A Presidência 
acata esta sugestão, mas propõe que seja feita antes uma reunião in-
formal com os membros desta comissão, a fim de se elaborar um 
documento formalizado contendo as sugestões e propostas a serem 
levadas ao Executivo, com vistas à implantação da nova política sala-
rial no Estado. Havendo consenso quanto a esta última proposta, fica 
decidido então que, após a elaboração do referido documento, esta 
comissão irá ao Sr. Governador para, em audiência com S. Exa., 
apresentar-lhe uma proposta objetiva. Fica decidido também que a 
próxima reunião só será agendada após concluídos os estudos con-
tendo as sugestões a serem encaminhadas ao Governo. Cumprido o 
objetivo desta reunião, a Presidência, verificando que nada mais 
existe a ser tratado, agradece a presença de todos, determina a lavra-
tura da ata e encerra estes trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Roberto Carvalho - José Renato. 
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ATA DA REUNIAO PREPARATÓRIA DA COMISSAO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À 
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 11.595 (EX-PROJETO DE LEI Nº 
341/91 ), QUE VEDA AO AGENTE E À AUTORIDADE PÜBLICA 
ESTADUAL RECEBER, A QUALQUER TÍTULO. DAS 
PREFEITURAS MUNICIPAIS MORADIA, ALIMENTAÇÃO, 
TRANSPORTE OU OUTRO RECURSO 
Às onze horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois, comparecem no Plenarinho 11 os Deputados Wilson 
Pires, Maria José Haueisen e Elisa Alves (substituindo esta ao 
Deputado Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do PRS), 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental. a 
Presidente "ad hoc'', Deputada Maria José Haueisen, declara abertos 
os trabalhos e esclarece que esta reunião destina- se a eleger o Presi-
dente e o Vice- Presidente, a designar o Relator e a programar os 
trabalhos. Em seguida. a Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação e convida o Deputado Wilson Pires para atuar 
como Escrutinador. Feita a votação, a Presidente anuncia o resultado 
e proclama eleitos, respectivamente, para os cargos de Presidente e 
de Vice-Presidente, os Deputados Wilson Pires e Célio de Oliveira, 
ambos com três votos. A Deputada Maria José Haueisen empossa o 
Presidente, Deputado Wilson Pires, que agradece a escolha de seu 
nome e, em seguida, designa a Deputada Maria José Haueisen para 
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos colegas, esclarece que será convocada 
reunião para apreciar o parecer da Relatora, determina a lavratura da 
ata desta reunião e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1992. 
Wilson Pires, Presidente - Maria José Haueisen - Paulo Carvalho. 

ATA DA 32il REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Wilson Pires, Arnaldo Canarinho, Roberto Carvalho e 
Jorge Eduardo (substituindo este ao Deputado João Marques, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Carvalho 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente lê a 
correspondência enviada pela FAEMG, em que encaminha. em 
anexo, exemplares do "Documento FAEMG" que registra a íntegra do 
Seminário "Café - Agenda de uma Crise", realizado no Congresso 
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Nacional. A seguir, a Presidência distribui as matérias constantes na 
pauta, encerra a P parte da reunião e passa à 2 a parte, com discussão 
e votação de proposições da comissão. O Deputado Jorge Eduardo 
propõe a criação de um grupo de trabalho para discutir a crise do 
café e as propostas de solução. O Presidente designa os Deputados 
Jorge Eduardo e Arnaldo Canarinho para acompanharem o assunto e 
trazerem sugestões para a comissão, com o objetivo de discutir o 
problema. O Deputado Roberto Carvalho apresenta requerimento em 
que solicita a vinda dos Drs. Alyssson Paulinelli, Secretário da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Kildare Gonçalves. 
Procurador- Geral do Estado; José Carlos Carvalho, Diretor- Geral do 
IEF; os Presidentes da F AEMG, Gil mar Viana Rodrigues. da 
FETAEMG, Sebastião Neves Rocha, e da Associação Mineira de 
Defesa Ambiental, Maria Dalce Ricas, para prestarem esclarecimentos 
acerca da Lei Florestal, já aprovada nesta Casa. Logo após, o 
Presidente passa à discussão e à votação de parecer sobre proposição 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Arnaldo 
Canarinho emite parecer pela aprovação da Emenda nll 6 e pela 
rejeição da Emenda n~ 7, ambas referentes ao Projeto de Lei n~ 

447/91, no 12 turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
sobre as emendas aprovado. Encerrada essa fase, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado João Marques, o 
Deputado Jorge Eduardo emite pareC:er favorável à aprovação do 
Projeto de Lei n 11 965/92, no 12 turno. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Jorge Eduardo emite 
pareceres favoráveis à aprovação dos requerimentos n!ls 3.499, 3.512 e 
3.513/92. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os referidos requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca- os para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Wilson Pires, Presidente - João Marques - Maria José Haueisen -

Arnaldo Canarinho. 

ATA DA 56il REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e treze minutos do dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois, comparecem no Plenarinho I os 
Deputados Paulo Carvalho, Bonifácio Mourão, Adelmo Carneiro Leão 
e Wilson Pires, membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Carvalho, declara abertos os 

_trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da 
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ata da reunião anterior. que. lida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que o Projeto de Lei n~ 
908/92. de autoria do Deputado José Militão, foi convertido em 
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração. a 
requerimento do Relator. Deputado Ermano Batista; o Projeto de Lei 
n!l 1.022/92. de autoria do Deputado José Bonifácio, foi convertido 
em diligência a Secretaria de Recursos Humanos e Administração. a 
requerimento do Relator. Deputado Mílton Salles; e o Projeto de Lei· 
n\l 1.042/92. de autoria do Governador do Estado, foi convertido em 
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração. a 
requerimento do Relator. Deputado Mílton Salles. Tendo sido a 
matéria da pauta previamente distribuída, a Presidência passa à 2'1 

parte com a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas 
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Paulo Carvalho 
passa a Presidência ao Deputado Wilson Pires para que se possa 
apreciar o Projeto de Lei nv 877/92, de sua autoria, nos termos do 
parágrafo único do art. 44 do Regimento Interno. O Deputado 
Bonifácio Mourão procede à leitura do parecer para o l!l turno sobre 
o Projeto de Lei n<l 877/92, cujo Relator é o Deputado Mílton Salles, 
o qual conclui pela inconstitucionalidade da referida matéria. Na f a se 
de discussão, o Deputado Paulo Carvalho requer vista da proposição, 
nos termos do art. 136 do Regimento Interno, o que é deferido pela 
Presidência. Neste passo, o Deputado . Paulo Carvalho reassume a 
Presidência e emite parecer sobre o Projeto de Lei nll 841/92. no l!l 
turno. O parecer, que conclui pela constitucionalidade da referida 
proposição, é aprovado, após ter sido discutido e votado. Passa- se à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Paulo Carvalho emite pareceres 
para o 1v turno a favor da constitucionalidade dos Projetos de Lei nus 
665, 699, 943. 1.013 e 1.025/92 e lê os pareceres para o 1!! turno pela 
constitucionalidade dos Projetos de Lei n\ls 1.000, 1.010, 1.020, 
1.027/92, cujo Relator é o Deputado Ermano Batista; 372/91, 726, 
1.026, 1.035 (este. com a Emenda nv 1), 1.038 e 1.052/92 (este, com a 
Emenda n Q 1 ). relatados pelo Deputado Mílton Salles. Submetidos a 
discussão e a votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados. Os Deputados Bonifácio Mourão, Relator dos Projetos de 
Lei n 11 s 667 e 1.011/92, no l!l turno, e Wilson Pires, Relator do 
Projeto de Lei n!.! 1.028/92, no 1!.! turno, emitem pareceres pela 
constitucionalidade das propos1çoes, os quais, após terem sido 
discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. con vaca -os para a próxima reunião ordinária da 
comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
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Paulo Carvalho, Presidente - Bonifácio Mourão - Elisa Alves -
Jorge Eduardo - {llaria José Haueisen. 

ATA DA 13~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Antônio Júlio e João Marques (substituindo este 
ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado João Marques que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente solicita ao Deputado Antônio Júlio que faça a leitura da 
correspondência. O Deputado Antônio Júlio dá Ciencia aos 
parlamentares de ofício enviado pela Cooperativa Garimpeira do 
Estado de Minas Gerais, pelo qual esta solicita o apoio dos Deputados 
junto ao Executivo para conseguir os direitos minerários da lavra de 
capoeirana; do recebimento do Relatório Anual da Associação 
Brasileira dos Produtores de Ferroligas - ABRAFE - e do relatório 
sobre "Minas e o Gás", feito pela Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais. em agosto de 1992; de ofício do Instituto Brasileiro 
do Fosfato - IBRAFOS -, agradecendo o apoio da Assembléia 
Legislativa junto ao Ministério da Economia, que estabeleceu. através 
da Portaria n'.! 564/92, o direito de "antidumping" provisório. com 
alíquota "ad vaiarem" adicional de 25%, a ser aplicada sobre as 
importações de fosfato monoamônico (MAP) originário da Rússia. 
Encerrada a 1·1 parte dos trabalhos, a Presidência passa à 2~ parte da 
reunião. Na fase de discussão e votação de proposições da comissão. 
o Deputado Ivo José passa a Presidência ao Deputado Antônio Júlio e 
apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos nesta reunião o 
Dr. José Antônio Grabowsky, Diretor do Banco Icatu, e a Dra. Tereza 
Cristina Nogueira de Aquino, técnica do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, com a finalidade 
de prestarem esclarecimentos a respeito do processo de pri vatização 
da ACESITA. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O 
Deputado Antônio Júlio passa a Presidência ao Deputado Ivo José e 
este suspende a reunião, por tempo indeterminado, para aguardar o 
comparecimento dos convidados. Às llh45min, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Júlio e João Marques 
(substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da comissão supracitada. Estão 
presentes também os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo 

_çarvalho, Wilson Pires, Álvaro Antônio, Roberto Carvalho e Rêmolo 
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Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, 
declara reabertos os trabalhos e convida os Drs. José Antônio 
Brabowsky, Tereza Cristina Nogueira de Aquino e Nelson Xavier 
Teixeira, auditor do processo, para tomarem assento à mesa. O 
Presidente faz explanação a respeito da importància do assunto a ser 
tratado - o processo de privatização da ACESITA - e dos objetivos 
da comissão, que consistem em obter esclarecimentos sobre ele. A 
seguir, passa a palavra à Dra. Tereza Cristina Nogueira de Aquino e 
ao Dr. José Antônio Grabowsky, que fazem, cada um por sua vez, 
exposição a respeito do tema em pauta. Após as exposições, o 
Presidente passa à fase de discussão. Usam da palavra os Deputados 
Roberto Carvalho, Álvaro Antônio, Paulo Carvalho e Ivo José. A 
Presidência abre aos ouvintes a participação na discussão. Assim, 
formulam perguntas aos convidados os Srs. Luiz Carlos, do jornal "O 
Estado de São Paulo"; Dirlene Marques, Secretária de Planejamento da 
Prefeitura de Timóteo: Vicente Trindade, representante do Sindicato 
dos Engenheiros: Maurício Borges, professor do Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional - CEDEPLAR -, João 
Gualberto, Consultor da Assembléia Legislativa, e Elizabeth, do 
jornal "Gazeta i\lercantil". É necessário registrar que o teor desses 
debates encontra- se, na íntegra, nas notas taquigráficas da reunião. 
Encerrados os de bates, o Presidente passa a palavra aos convi dados 
para que façam suas considerações fin<!-is. A Presidência agradece a 
participação do Dr. José Antônio Grabowsky e da Dra. Tereza 
Cristina Nogueira de Aquino, pelos valiosos subsídios trazidos à 
comissão. Após a participação dos con viciados, vários Deputados se 
retiram. Permanecendo apenas os Deputados Ivo José e Antônio Júlio, 
a reumao perde o "quorum", mas, havendo necessidade de se 
apreciarem alguns requerimentos, a Presidência suspende os trabalhos, 
convocando para a reabertura da reunião, às 17 horas deste mesmo 
dia. Às 17h15min do dia 14 de outubro do corrente, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Júlio e Paulo 
Carvalho (substituindo este ao Deputado Paulo Pettersen, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente declara reabertos os 
trabalhos. Com a palavra, o Deputado Paulo Carvalho apresenta 
requerimento em que solicita informações ao BNDES a respeito da 
área total de terras que a ACESIT A possui, o número de hectares 
plantados e o valor comercial dos eucaliptos dessa área. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Em seguida, o Deputado Ivo 
José passa a Presidência ao Deputado Antônio Júlio e apresenta 
requerimento em que solicita ao BNDES cópia do parecer jurídico 
elaborado por aquele órgão sobre a legalidade da conversão das partes 
beneficiárias em ações, no processo de privatização da ACESIT A. 
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Colocada em votação, é a propos1çao aprovada. O Deputado Ivo José 
retoma à Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a 
presença dos parlamentares. convoca-os para a próxima reunião 
ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Ivo José, Presidente - Paulo Pettersen - Amílcar Padovani -

Antônio Júlio - Roberto Luiz Soares. 

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e 
dois, reúnem- se no Plenarinho I os Deputados Ermano Batista. Ta r-
císio Henriques, Ibrahim Jacob, Jorge Eduardo, Sebastião Costa e 
Paulo Carvalho (este substituindo ao Deputado Anderson Adauto. por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Vice- Presidente, nas funções de Pre-
sidente, Deputado Ermano Batista, declara abertos os trabalhos c so-
licita ao Deputado Ibrahim Jacob que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, comunica que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e faz a leitura da correspondência rece-
bida pela comissão. Passa-se, logo após, à 1ª fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plen-ário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo 
procede à leitura de seu parecer para o 1 º turno sobre o Projeto de 
Lei Complementar n!! 20/92, o qual conclui pela aprovação da maté-
ria, com as Emendas de n!!s 1 a 4, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e de 5 a 7, de sua autoria. Colocado em discussão e votação, 
é aprovado o parecer. O Deputado Ermano Batista apresenta pareceres 
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nlls 204/91, no 1!! turno. e 
473/91, no 2!! turno, os quais, discutidos e votados, são aprovados. O 
Deputado lbrahim Jacob emite parecer pela aprovação do Projeto de 
Lei n 2 557/91, no 1º turno. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Encerrada essa fase, passa-se à 2u fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação 
do Plenário. O Deputado Tarcísio Henriques, Relator dos Projetos de 
Lei n 11 s 668 e 960/92, ambos no 1 11 turno, apresenta pareceres pela 
sua aprovação. Discutidas e votadas, são aprovadas as proposições. O 
Deputado Sebastião Costa emite parecer pela aprovação do Projeto de 
Lei n 2 720/92, no 2Q turno, o qual é aprovado após discussão e v o-
tação. O Deputado Ibrahim Jacob oferece pareceres que concluem 
pela aprovação dos Projetos de Lei n!!s 791 e 957/92, ambos no 1!.l 
turno. Colocadas em discussão e votação, são aprovadas as proposi-

_ções. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
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presença dos parlamentares. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Ermano Batista. Presidente - Tarcísio Henriques - ivlílton Salles -

Jorge Eduardo - Roberto Carvalho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE RECURSO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
DE NÃO-RECEBIMENTO DE PROJETO DE LEI DE AUTORIA 

DO DEPUTADO MARCOS HELÊNIO. POR 
INCONSTITUCIONALIDADE 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 
epígrafe não foi recebido pela Presidência desta Casa com base nos 
arts. 84, li, e 178. do Regimento Interno. No prazo regimental, foi 
apresentado recurso da decisão da Presidência, sobre o qual se 
manifestará o Plenário, ou vida esta comissão. 

Fundamentação 
O projeto de lei rejeitado visa a que, na instalação das unidades da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, seja levado em conta, 
prioritariamente, o disposto na Lei n!l 9.534, de 1987. 

A ·Presidência deixou de receber o mencionado projeto sob o 
argumento de que não cabe à lei estabelecer prioridade para 
instalação das unidades da Universidade do Estado, já que o 
parágrafo único do art. 199 da Constituição do Estado já dispôs sobre 
a matéria. 

Alega o recorrente que a Universidade de Governador Valadares, de 
que trata a Lei n~ 9.534, já deveria ter sido instalada, atendendo ao 
comando do § 1 \! do art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que determina sejam "instaladas no prazo de dois anos 
contados da promulgação da Constituição do Estado e absorvidas 
como unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais as 
entidades de ensino superior criadas ou autorizadas por lei, ainda não 
instaladas". 

Acontece que a Universidade de Governador Valadares não se 
encontra entre as acima mencionadas, por não se tratar de entidade 
de ensino criada ou autorizada por lei. 

A Lei n 11 9.5 34, na realidade, autorizou o Poder Executivo a criar 
uma fundação. A autorização legislativa é ato que precede a 
instituição de fundação, mas o ato criador, segundo o art. 24 do 
Código Civil, compreende a dotação de bens pelo seu instituidor, que 
especificará o fim a que se destinam e a forma de administrá -los, 
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após o que sera a fundação registrada no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 

O Poder Executivo, apesar de autorizado, não instituiu a fundação 
prevista. usando de seu poder discricionário. Como conseqüência. a 
Universidade de Governador Valadares, que seria criada e mantida 
pela fundação. não foi criada. 

Quanto ao argumento de que Governador Valadares se encaixa no 
perfil traçado pelo parágrafo único do art. 199 da Constituição do 
Estado, por se tratar de região densamente povoada não atendida por 
ensino público superior. não significa que deva ser priorizada a 
instalação de unidade da Universidade do Estado especificamente 
naquele mumctpiO, pois, assim, estaria o legislador ordinário 
restringindo o alcance de preceito constitucional. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pelo não-provimento do recurso ora 

examinado. 
Sala das Comissóes, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente - Elisa Alves, Relatora - Maria José 

Haueisen - Jorge Eduardo. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 618/91 
(Novo Parecer. nos Termos do Art. 138, § 2Q, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório · 

De· autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva regulamentar o art. 290 da Constituição Estadual, 
que dispõe sobre benefícios para os servidores de escolas públicas da 
zona rural. 

Seguindo os trâmites regimentais, o referido projeto foi distribuído 
a esta comissão. para exame preliminar, no que concerne aos aspectos 
jurídicos e constitucionais pertinentes à matéria. 

Fundamentação 
O art. 290 da Constituição do Estado prescreve: 
"Art. 290 - O servidor público que desempenhe a sua atividade 

profissional em unidade escolar localizada na zona rural fará jus, 
proporcionalmente ao tempo de exercício na mencionada unidade 
escolar: 

I - a férias-prêmio em dobro, em relação às previstas no art. 31, 11, 
desde que integrante do Quadro do Magistério; 

11 - a gratificação calculada sobre seu vencimento e adicionais 
inerentes à função, incorporável à remuneração". 

A proposição em tela tem por escopo regulamentar o dispositivo 
constitucional acima citado, principalmente no que se refere à 
gratificação concedida em seu inciso 11. 

- Ao examinarmos o dispositivo que se pretende regulamentar. nota-
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se nele. mais precisamente no 
percentual remuneratório de 
aplicação imediata. 

seu inciso li, a inexistência de um 
gratificação que possibilite a sua 

Está, pois. o art. 290 da Constituição Estadual necessitando de 
norma regulamentadora, indispensável à sua execução. 

Por outro lado. objetivando a melhor técnica jurídica e legislativa 
da matéria em c xame e, ainda, a elaboração do percentual de 
gratificação bem como a inclusão do vale-transporte como benefício 
a ser concedido aos servidores a que se refere o projeto, 
apresentamos. ao final. o Substitutivo n 11 1. 

Conclusão 
Em razão do exposto, concluímos pela constitucionalidade do 

Projeto de Lei n~ 618/91, na forma do Substitutivo n~ 1, abaixo 
redigido. 

SUBSTITllTIVO N~ 1 AO PROJETO DE LEI N~ 618/91 
Regulamenta o art. 290 da Constituição Estadual e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - O servidor público que desempenhe a sua atividade 

profissional em estabelecimento de ensino público localizado em zona 
rural fará jus à percepção de: 

I - gratificaçao de apoio à zona ~ural, no percentual de -+0% 
(quarenta por cento), calculada sobre o vencimento básico; 

li - vale-transporte, desde que, para o exercício de suas funções, 
tenha que se utilizar de transportes coletivos municipais ou 
intermunicipais. 

Parágrafo único - O benefício previsto no item li deste artigo 
estende-se ao professor que trabalhe em núcleo urbano distinto do de 
sua residência. 

Art. 22 - O servidor de que trata o art. 12 desta lei, quando 
pertencente ao Quadro do Magistério, terá direito a férias- prêmio 
com duração de 12 (doze) meses, a cada período de 10 (dez) anos, 
proporcionalmente ao tempo de serviço prestado na zona rural. sendo 
permitida a conversão em espécie, por opção do servidor, observado 
o mínimo de 2 (dois) meses por ano. 

Parágrafo único - Para efeito de aposentadoria, as férias-prêmio 
serão contadas em dobro, desde que não gozadas nem convertidas em 
espécie. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de 
sua publicação. 

Art. 41! - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho. Presidente e Relator - Maria José Haueisen - Elisa 

Alves - Bonifácio Mourão. 

107 

/ 



PARECER PARA O 1~ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 900/92 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de resolução em 
epígrafe dispõe sobre a sustação dos efeitos do art. 35 do Decreto n~ 
32.656, de 14/3/1991. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/6/92, a proposição foi 
submetida ao exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e 
j uridicidade. 

Enviada a matéria a esta comissão, passamos a seguir a examiná -la 
quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O art. 34 do Decreto n!l 32.656, de 14/3/1991, cria a obrigação, 

para o delegatário do serviço de transporte cole ti v o rodoviário 
intermunicipal, de celebrar contrato de seguro relativo a acidentes 
pessoais do passageiro, bem como de dano ou extravio de sua 
bagagem etiquetada. 

A exigência, sem dúvida alguma, é necessária, em face dos riscos 
que envolvem a atividade e da co-responsabilidade do Estado como 
ente delegante. Do mesmo modo, tem a administração poderes para 
exigi-lo do particular delegatário, C!Jmo uma das cláusulas do 
contrato celebrado. 

Por outro lado, não pode o Executivo repassar tal ex1gencia ao 
usuário, sem que isso esteja previsto em lei (nos sentidos formal e 
material), sob pena de exceder os poderes a ele conferidos pela 
Constituição, como o fez no art. 35 do referido decreto. 

Assim, .não resta ao Legislativo outra opção que não o uso da 
prerrogativa prevista no art. 62, XXX, da Carta Estadual. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos quanto ao mérito, pela aprovação do 

Projeto de Resolução n!l 900/92, no 11! turno. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Ermano Batista. Presidente - Tarcísio Henriques, Relator 

Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 927/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em tela 

visa a declarar de utilidade pública o Seminário Sagrado Coração de 
Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 30/6/92, vem o projeto a está comissão, para exame 

108 



preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 104, I, ambos do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A documentação juntada ao processo está em consonãncia com as 

exigências da Lei n!.! 5.830, de 6/12171, satisfazendo a proposição em 
apreço aos requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública 
de entidades. Entretanto, faz- se necessária uma correção do nome da 
entidade, com vistas ao aperfeiçoamento· do projeto, o que faremos 
por meio da emenda que ofereceremos a seguir. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucio-

nalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n!.! 927/92, com a se-
guinte emenda. 

EMENDA N!! 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. 12: 
"Art. 1!2 - Fica declarado de utilidade pública o Seminário Sagrado 

Coração de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 

Paulo Carvalho. Presidente - Wilson Pires. Relator. 

PARECER P..\RA O 1u TURNO DO PROJETO DE LEI Nu 98-t/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n~ 984/92, do Deputado José ivlaria Pinto, visa a 

declarar de utilidade pública a Loja l\laçónica Estrela de Queluz com 
sede no MuniCJpio de Conselheiro Lafaiete. 

Publicada em 14/8/92, vem a matéria a esta comissão para exame 
preliminar, em obediência às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A Loja Ma~:onica Estrela de Queluz funciona há mais de dois anos, 

e sua diretoria e formada por pessoas idõneas. que não recebem re-
muneração pelo exercício dos respectivos cargos. 

Todos os requisitos estabelecidos pela Lei n~ 5.830. de 1971. que 
regula a matéria. estão, pois. atendidos. 

Conclusão 
Em virtude do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela consti-

tucionalidade c pela legalidade do Projeto de Lei n'l 984/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho. Presidente - Erma no Batista, Relator. 

PARECER PARA O l!! TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 
1.023/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Carvalho. o projeto de lei em tela 
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visa a declarar de utilidade publica o Instituto Raphael Barreto. com 
sede no Muniupio de l\luriaé. 

Publicado em _,, 9t92. vem o projeto a esta comissao. para t? xame 
preliminar. no~ termos regimentais. 

Fundamentação 
O Instituto Raphael Barreto. entidade sem fins lucrativos. funciona 

há mais de doi!> anos, e sua diretoria é formada por pessoas idont?as. 
que não recebem remuneração pelas atividades que exercem. Dessa 
forma. os requi~itos estabelecidos pela Lei nc: 5.830. que disciplina a 
matéria. acham-se atendidos. não havendo óbices à sua tramitação 
normal. 

Conclusào 
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade. pda constitu-

cionalidade e pda legalidade do Projeto de Lei n" 1.023!92. 
Sala das Comi~soes. 21 de outubro de 1992. 
Elisa Alves. l're~idente - Ermano Batista. Relator. 

PARECER PARA O 1~ TlJRNO DO PROJETO DE LEI ~~ 
1.039/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Reinaldo Lima. tem por 
finalidade declarar de utilidade pública a Crax - Sociedade de Pes-
quisa do l'vlanejo c Reprodução da Faml'a Silvestre, com sede no :\lu-
nicípio de Contagem. 

Publicada em 11/9/92, vem a matéria a esta comissão. para t?xame 
preliminar, em obediência às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada atende aos requisitos indispensáveis à 

declaração de utilidade pública. estabelecidos pela Lei n!! 5 .830. de 
1971, em face do que a matéria não apresenta qualquer impedimento 
de ordem jurídica. constitucional e legal. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu-

cionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n!l 1.039/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente e Relator. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N 2 

1.047/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Amílcar Padovani, o projeto de lei em 

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa 
_Casa de Ibertioga, com sede no Município de Ibertioga. 
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Publicado em 17/9/92. vem o projeto a esta comissão para exame 
preliminar, nos termos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Irmandade da Santa Casa de Ibertioga funciona há mais de dois 

anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração. Todos os requisitos estabelecidos pela Lei n~ 5.830, de 
1971, que regula a matéria, estão, pois. atendidos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n'-' 1.047/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente - Bonifácio Mourão, Relator. 

PARECER PARA O 1!! TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 
1.049/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei 
em tela visa a declarar de utilidade pública a Feian - Fraternidade 
Espírita Irmão Anselmo, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 17/9/92, vem a matéria a esta comissão, para exame 
preliminar, nos termos regimentais. 

Fundamen~ação 
A Feian - Fraternidade Espírita Irmão Anselmo - funciona há mais 

de dois anos e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Todos os requi-
sitos previstos na Lei nu 5.830, de 1971, que regula a matéria. estão, 
pois, atendidos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu-

cionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n '.! 1.049/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente e Relator. 

PARECER PARA O 1!! TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 
1.054/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Amílcar Padovani, ob-
jetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Distrito de Santa Bárbara do Monte Verde, com sede no Município de 
Rio Preto. 

Na forma regimental, foi o projeto distribuído a esta comissão, para 
exame preliminar. 
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Fundamentação 
A matéria do projeto em exame é regulada pela Lei n!.! 5.830. de 

1971, que contém os requisitos indispensáveis à declaração de utili-
dade pública de entidades. 

A Associação dos Moradores do Distrito de Santa Bárbara do Monte 
Verde é pessoa jurídica. funciona há mais de dois anos, e sua direto-
ria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelo exercício dos respectivos cargos. Dessa forma, não há impedi-
mentos de natureza legal à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade. pela le-

galidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n'l 1.054/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente - Ermano Batista, Relator. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 
1.055/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n'l 1.055/92, do Deputado José Militão, objetiva 
declarar de utilidade pública o Projeto Providência, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 18/9/92, vem a matéria a esta comissão, para exame 
preliminar, em obediência às disposições regimentais. 

· Fundamentação 
O Projeto Providência funciona há mais de dois anos e sua diretoria 

é formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos 
cargos que ocupam. Dessa forma, todos os requisitos para a declara-
ção de utilidade pública de entidades, previstos na Lei n!.! 5.830, 
acham-se 'atendidos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu-

cionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n'l 1.055/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente - Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N2 

1.056/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei n!l 1.056/92, do Deputado Ambrósio Pinto, visa a 

declarar de utilidade pública a Fundação São José do Paraíso, com 
sede no Município de Paraisópolis. 

Publicada em 18/9/92, vem a matéria a esta comissão, para exame 
preliminar, nos termos do Regimento Interno. 
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Fundamentação 
A Fundação São José do Paraíso funciona há mais de dois anos, e 

sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem remu-
neração. Dessa forma, acham- se atendidos todos os requisitos para a 
declaração de utilidade pública da entidade, previstos na Lei n!l 
5.830, de 1971. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, concluímos pela juridicidade, pela consti-

tucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n 11 1.056/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho. Presidente - Ermano Batista, Relator. 

PARECER PARA O 1!! TURNO DO PROJETO DE LEI N!! 
1.057/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei n<J 1.057/92, do Deputado Bené Guedes, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Velhos, com sede no 
Município de Recreio. 

Publicado em 18/9/92, vem o projeto a esta comissão, para exame 
preliminar, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A. entidade a que se refere o projeto tem como finalidade a assis-

tência social e espiritual a idosos. Os documentos apresentados estão 
de acordo com as exigências da Lei n2 5.830, de 1971, pelo que se 
acham atendidos os requisitos necessários à declaração de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela lega-

lidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n 11 1.057/92. 
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. 
Paulo Carvalho, Presidente e Relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
379/91 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nl! 379/91, de autoria do Deputado Bernardo Ru-

binger, que declara de utilidade pública a Associação Feminina Co-
munitária Vista Alegre/Cabana, com sede no Município de Belo Ho-
rizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 
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PROJETO DE LEI Nº 379/91 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Comunitária 

Vista Alegre/Cabana, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina 

Comunitária Vista Alegre/Cabana, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de julho de 1992. 
Elisa Alves, Presidente - José Militão, Relator - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
738/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n~ 738/92, de autoria do Deputado José Renato, 

que declara de utilidade pública o Sindicato Rural de João Pinheiro, 
com sede no l\·Iunicípio de João Pinheiro, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI. Nº 738/92 
De'clara de utilidade pública o Sindicato Rural de João Pinheiro, 

com sede no .Município de João Pinheiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de 

João Pinheiro, com sede no Município de João Pinheiro. 
Art. 22 ·- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam -se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Aílton Vilela, Relator - Antônio 

Júlio - Célio de Oliveira, 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 848/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n 11 848/92, de autoria do Deputado José Bonifácio, 
que declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Desterro de Entre-Rios, com sede no Município de Desterro de 
Entre-Rios, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 
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PROJETO DE LEI Nº 848/92 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Desterro de Entre- Rios, com sede no Município de Desterro de 
Entre- Rios. 

A Assembléia Legisla ti v a do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1a - fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Desterro de Entre- Rios. com sede no 
Município de Desterro de Entre- Rios. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3a - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira. Relator -

Antônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2 

1.072/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n~ 1.072/92, de autoria do Governador do Estado, 
que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar empréstimos ex-
ternos destinados a financiar programas de saneamento ambiental, 
organização de municípios e racionalização do sistema de educação no 
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 22 turno com a Emenda n~ 
1, de folhas. 

Nesta oportunidade, esta comissão, 110 âmbito de sua competência e 
tendo em vista á edição da Medida Provisória n!.! 309, publicada 110 

"Diário Oficial da União" de 19/10/92, altera a redação do parágrafo 
único do art. 2". a fim de adequá-lo à legislação vigente. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está .de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 1.072/92 
Autoriza o Estado de Minas Gerais a contrair empréstimos externos 

e define sua destinação. 
A Assembléia Legisla ti v a do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. l!.! - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a contrair em-

préstimos externos junto ao Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD -, no valor global de US$450.000.000.00 
(quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) des-
tinados ao financiamento de programas específicos, assim distribuídos: 

I - US$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-
americanos) para o Programa de Saneamento Ambiental das Bacias 
dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte; 

II - US$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de dólares 
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norte- americanos) para o Programa de Saneamento Ambiental. Orga-
nização e Modernização dos Municípios - SOMA -; 

III - US$150.000.000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares 
norte -americanos) para o Programa de Racionalização do Sistema de 
Educação no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2!1 - Os prazos dos empréstimos serão, respectivamente. de 5 
(cinco) anos de carência e de 10 (dez) anos para amortização. 

Parágrafo único - Os empréstimos serão regidos pelas normas aj us-
tadas entre o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD -, o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Planejamento 
e Coordenação- Geral, previamente aprovadas pelos órgãos compe-
tentes. 

Art. 3º - São objetivos e ações específicas dos programas aos quais 
se destinam os empréstimos: 

I - Do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ri bei-
rões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
realizar projetos e obras civis, melhorar sistemas de resíduos sólidos, 
implantar áreas de preservação ambiental e estabelecer programa de 
gestão ambiental; 

11 - do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Moder-
nização dos Municípios - SOMA -, fortalecer a capacidade institu-
cional e financeira dos municípios para programas de desenvolvi-
menta urbano. favorecer a descentralização dos procedimentos de 
gestão urbana do Estado e financiar investimentos em infra-estrutura 
urbana, beneficiando a população de baixa renda; 

III - do Programa de Racionalização do Sistema de Educação no 
Estado de Minas Gerais, garantir vagas suficientes para a demanda de 
alunos, capacitar e oferecer condições adequadas de trabalho aos 
profissionais, reavaliar currículos, proporcionar adequada alimentação 
escolar, informatizar e melhorar o gerenciamento. 

Art. 42 - O Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
será executado: 

I - pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Com-
panhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -, da Fun-
dação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e do Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -; 

11 - pelas Prefeituras Municipais de Belo Horizonte e de Contagem. 
Art. 512 - O Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 

Modernização dos Municípios - SOMA - será executado: 
I - pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e da Fundação João 
Pinheiro - F JP -; 
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li - pelas Prefeituras Municipais e pelos serviços autônomos muni-
cipais de água e esgoto. 

Art. 6!l - O Programa de Racionalização do Sistema de Educação no 
Estado de Minas Gerais será executado pela Secretaria de Estado da 
Educação e por suas unidades operacionais. 

Art. 7'2 - Os empreendimentos vigorarão pelo prazo de 5 (cinco) 
anos. 

Art. 8!l - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantias e 
contragarantias para realização dos empréstimos de que trata esta lei. 

Parágrafo único - As garantias e contragarantias de que trata este 
artigo serão outorgadas pelo Estado da seguinte forma: 

I - vinculação dos tributos de que trata o art. 159 da Constituição 
Federal; 

li - emissão de títulos públicos especiais, respeitado o disposto no 
art. 20 da Resolução n'l 36, de 30 de junho de 1992, do Senado Fe-
deral; 

III - caução de participações acionárias que o Estado detenha junto 
às empresas por ele controladas, respeitados os limites da legislação 
em vigor; 

IV - caução de ativos financeiros de sua propriedade, ou de em-
presas sob seu controle acionário. 

Art. 92 
- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a contrair em-

préstimo externo com o Finnish Export Credit no valor de 
US$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares norte -ame-
ricanos ), com a seguinte destinação: 

I - US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte -americanos), 
em crédito, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares des-
tinados ao Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS -
e a outras instituições hospitalares do Estado; 

li - US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), 
em moeda, para as obras do prédio do Instituto do Coração de Minas 
Gerais - CARDIOMINAS -; 

III - US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte- americanos), 
em moeda, para as obras de infra-estrutura em saúde pública no Es-
tado. 

Art. 10 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a contrair em-
préstimo externo ou interno no valor de US$50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de dólares norte- americanos) para aumento da capacidade de 
tráfego da Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. 

Art. 11 - Para a contratação dos empréstimos a que se referem os 
arts. 91l e 10 desta lei, poderá o Estado oferecer garantias e contraga-
rantias mediante vinculação de quotas próprias do Estado, a que se 
refere o art. 159. inciso I, alínea "a", e 11, da Constituição Federal. 

_ Art. 12 - O Poder Executivo consignará na lei orçamentária anual 
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dotações suficientes para amortização do principal e encargos da 
operação de que tratam os arts. 9!.! e 10, durante o prazo para sua li-
quidação. 

Art. 13. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo. Presidente - Elisa Alves, Relatora - :-\ílton 

Vilela. 
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Belo Horizonte, sábado, 2-l de outubro de 1992 

ATAS 

ATA DA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. EM 22 DE OUTUBRO DE 1992 

PRESIDENCIA DOS DEPUTADOS. ROMEU QUEIROZ E 
AJ ALMA R SILVA 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE!: 
Ata • Interrru pçáo da reunião e sua transformação em especial -
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min. comparecem os Deputados: 
Romeu Queiroz - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Raul 

Messias - Dílzon Melo - Ronaldo Vasconcellos - Homero Duarte -
José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Padovani - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Bené Guedes - Bernardo 
Rubinger - Bonifácio Mourao - Cóssimo Freitas - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Guálter Monteiro - Hely 
Tarquínio - Ibrahim Jacob - Ivo José - · João Batista - João Marques 
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Ferraz - José Laviola - José 
Leandro - José Maria Pinto - José Militão - José Renato - Marcelo 
Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Mílton Salles - Paulo Carvalho -
Paulo Fernando - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto 
Carvalho - Roberto Luiz Soares - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley 
Á vila - Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) 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. 2!2-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Raul Messias, 2LSecretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Interrupção da Reunião e Sua Transformação em Especial 
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a 

Presidência interrompe neste momento os trabalhos ordinários e 
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-transforma a presente reunião em especial para promover a realização 
dos debates sobre a privatização da ACESIT A. 

- A ata da reunião especial destinada à realização de debates sobre 
a privatização da ACESIT A será publicada em outra edição. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente (Deputado Ajalmar Silva) - Não havendo outros 

oradores inscritos, e nada mais havendo a tratar, a Presidência 
encerra a reunião e convoca os Deputados. para a ordinária de debates 
de amanhã, dia 23, às 9 horas, ficando descon v oca da a reunião 
extraordinária prevista para as 20h30min de hoje. Levanta- se a r eu-
nião. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇAO N~ 12/91, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
HOMERO DUARTE. QUE ALTERA OS PRAZOS PREVISTOS NOS 
§§ 12 E .2~ DO ART. 82 DO ATO DAS DISPOSIÇOES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇAO 
ESTADUAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e noventa e um, comparecem no Plenarinho II os 
Deputados Jroge Hannas, Maria José Haueisen, Mílton Salles, Simão 
Pedro Toledo. Paulo Pettersen, Antônio Júlio, Mauri Torres e 
Roberto Luiz Soares. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc",. Deputado J~rge Hannas, declara abertos os trabalhos e esclarece 
que a presente reunião se destina a eleger o Presidente, o Vice-
Presidente e designar o Relator. A Presidência determina a 
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Roberto 
Luiz Soares para atuar como Escrutinador. Feita a votação. o 
Presidente· anuncia o resultado e proclama eleitos, para Presidente, o 
Deputado Simão Pedro Toledo, com sete votos, e para Vice-
Presidente, A deputada Maria José Haueisen, com sete votos. Os 
Deputados Roberto Luiz Soares e Mílton Salles recebem um voto cada 
um para os carghos de Presidente e Vice- Presidente, respectivamente. 
A Deputada !\faria José Haueisen empossa o Presidente, e este, por 
sua vez, dá posse à Vice- Presidente, e este, por sua vez, dá posse à 
Vice-Presidente. O Deputado Simão Pedro Toledo agradece a escolha 
de seu nome e designa como Relator da matéria o Deputado Mílton 
Salles. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 
presença dos colegas, determina a lavratura da ata e encerra a 
reunião. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Júlio 

Maria José haueisen - Jorge Hannas - José Renato 
Wilson Pires - Ibrahim Jacob. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇAO N!! 18/92, DE AUTORIA DO DEPUTADO ER-
MANO BATISTA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO§ 1~ DO ART. 
67 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
Às onze horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e dois. reúnem-se no Plenarinho III os Deputados Jorge 
Hannas, Jorge Eduardo, Gil mar Machado, Hely Tarquínio. Maria 
Olívia, João Batista, Roberto Luiz Soares e Francisco Ramalho. 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente da comissão, Deputado Hely Tarquínio, declara abertos os 
trabalhos e determina a leitura da ata da reunião anterior. que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Esclarece, a seguir, 
que a presente reunião se destina a apreciar o parecer do Relator, 
Deputado Sebastião Helvécio. Estando este ausente, o Presidente re-
distribui a makria ao Deputado Gilmar Machado e consulta-o sobre 
se está em condições de emitir seu parecer. O Relator solicita prazo 
regimental para fazê -lo, o que é concedido pela Presidência. Na da 
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Jorge Hannas, Presidente - Márcio Miranda - Antônio Júlio -

Wilson Pires - José Renato - Maria José Haueisen - Gilmar Machado 
- Paulo Carvalho - Ibrahim Jacob - Elisa Alves. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA. NO PRAZO DE 60 DIAS. ANALISAR O DESEMPENHO 
DAS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS E PROPOR ALTERAÇÕES QUE VENHAM ADEQUAR 
SUA ESTRUTURA AO ATENDIMENTO DE SUAS FVNÇOES 
Às onze horas e dez minutos do dia dezoito de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das Comiss.ôes os 
Deputados Antônio Carlos Pereira, Ibrahim Jacob, Wanderley Avila e 
Roberto Amaral. membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Wanderley Á vila que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. O Deputado Ibrahim Jacob esclarece que 
esta reunião se destina a ouvir o Dr. Marcos Raimundo Pessoa, 
Presidente do BEMGE. Nesta ocasião, o Deputado Antônio Carlos 
Pereira solicita a palavra, a fim de explicar a razão do convite 
formulado para comparecimento nesta reumao. Em seguida, o 
Presidente comunica a presença do Dr. Ricardo Toledo, 
Superintendente do BEMGE. O Presidente passa a palavra ao 
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convidado, que faz suas explanações acerca da dívida da construtura 
Mendes Júnior com os Bancos estaduais. Passa-se à fase dos debates, 
com a participação dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Roberto 
Amaral e do convidado, conforme as notas taquigráficas. Nada mais 
havendo a ser tratado. 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. 22 de outubro de 1992. 
Bené Guedes. Presidente - Antônio Carlos Pereira - Wanderley 

Ávila. 

ATA DA REUNIAO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA. NO PRAZO 
DE 60 DIAS. ANALISAR O DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PROPOR 
ALTERAÇÕES QUE VENHAM ADEQUAR SUA ESTRUTURA AO 
ATENDIMENTO DE SUAS FUNÇÕES 
Às onze horas e dez minutos do dia treze de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois, comparece na Sala das Comissões o 
Deputado Bené Guedes, Presidente da comissão supracitada. Não 
havendo número regimental, o Presidente deixa de abrir a reunião, 
determina a lavratura da presente ata e convoca os Deputados desta 
comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no 
dia 22 do corrente, às 10h30min, com a finalidade de se dar 
continuidade aos trabalhos desta comissão. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Bené Guedes. Presidente - Antônio Carlos Pereira - Wanderley 

Ávila. 

ATA DA -15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisc~ Ramalho, 
Ambrósio Pinto e Márcio Miranda, membros da comissão supracitada. 
Na ausência do Presidente e havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos 
e solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Havendo correspondência a ser lida, a Presidência solicita 
ao Deputado Márcio Miranda que proceda à sua leitura. A 
Presidência encerra a 1 a parte da reunião e passa à 2 ~ parte, 
submetendo a discussão e votação proposição de autoria da comissão. 
O Deputado Márcio Miranda lê o requerimento de autoria do 

122 



Deputado Adelmo Carneiro Leão, que solicita sejam ouvidos o Prof. 
Hélio Pontes, Pró- Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais; 
Profa. Miracy Barbosa de Sousa Gustin, Coordenadora de Projetos da 
Fundação João Pinheiro; Deputado Roberto Lúcio Rocha Brant, 
Secretário da fazenda; e Paulo de Tarso Almeida Paiva, Secretário de 
Planejamento e Coordenação- Geral, com a finalidade de discutirem 
sobre os recursos orçamentários destinados à UEMG. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Com a chegada do Deputado 
Cóssimo Freitas, Presidente da comissão, o Deputado Francisco 
Ramalho passa -lhe a Presidência, e ele dá continuidade aos trabalhos. 
A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições 
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Relator. 
Deputado Márcio Miranda, procede à leitura dos pareceres sobre os 
Projetos de Lei n~s 302/91, no 2!2 turno, na forma do vencido no P 
turno; 748, 918, 919 e 947/92, todos no 2!l turno; e 880/92. no 1'2 
turno, mediante os quais conclui pela aprovação dos projetos. O 
Deputado Ambrósio Pinto, Relator dos Projetos de Lei n\!s 666. 7-l9 e 
925/92, todos no 2'.) turno; 733/92, no 1'2 turno, na forma do 
Substitutivo n '2 1 apresentado na Comissão de Constituição e Justiça; 
983, 987 e 990/92, este com a Emenda n!l 1, e 995/92, todos no 1" 
turno, mediante os quais conclui pela aprovação das matérias. O 
Deputado Francisco Ramalho, Relator dos Projetos de Lei n \!s 
747/92, no 2" turno, e 325/91, no 12 turno, emite pareceres 
favoráveis à aprovação das matérias: Submetidas a discussão e 
votação, são essas proposições aprovadas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. con-
vaca-os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das· Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Cóssimo Freitas. Presidente - Ambrósio Pinto - Márcio Miranda -

Francisco Ramalho - Reinaldo Lima. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1!! TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N!! 12/91 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria do Deputado Homero Duarte, a propos1çao em epígrafe 
dispõe sobre a alteração dos prazos previstos nos §§ 1 !l e 2 '2 do art. 82 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
do Estado. 

Publicada em l'l/11/91, foi a proposta encaminhada, nos termos do 
art. 209 do Regimento Interno, a esta comissão para receber parecer. 
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Fundamentação 
As considerações feitas para justificar a alteração dos prazos 

previstos no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Estadual perdem sentido diante da 
qualificação jurídica das normas em questão. 

As disposições transitórias de uma Constituição são formadas de um 
conjunto de normas, denominadas normas de aplicabilidade da 
Constituição, e são temporárias, extinguindo-se logo que cumprida a 
finalidade para a qual foram estabelecidas. Em razão disso, 
extinguem-se ao se liqüidarem os casos previstos dentro do prazo que 
elas mesmas estipulam. São normas em que predomina o fato jurídico: 
tempo. Por isso. são separadas do texto constitucional das disposições 
permanentes. 

Em razão disso. o § 2!2 do art. 82 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias perdeu a sua significação, não podendo 
ser revigorado o prazo nele previsto, porque já extinto. 

Observe-se que, conforme o disposto no § 2~ do artigo em questão. 
as fundações educacionais que não tenham exercido, no prazo 
competente, o direito de opção previsto no parágrafo anterior 
encontram-se. já. hoje, e desde a data que marca a passagem dos 365 
dias de promulgação da Constituição mineira, transformadas em fun-
dações públicas da administração pública estadual. 

Por tais motivos, as fundações educacionais previstas no § !!! do art. 
82 ~o Ato das Disposições Constituciohais Transitórias não são mais 
sujeitos de di1:eito, dado que está consumado o ato de sua 
transformação em fundações públicas. 

Assim, já não há possibilidade de ampliar um direito que o tempo 
fez desaparecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Emenda à 

Constituição n!.! 12/91. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Mílton Salles, Relator - Paulo 

Carvalho - Antônio Júlio - Maria José Haueisen - Jorge I-lannas -
José Renato - Wilson Pires - Ibrahim Jacob. 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO 
N!! 1.086/92 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Projeto de Resolução n 11 1.086/92, de autoria da Mesa da 
Assembléia, dispõe sobre a divulgação das atividades da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Apresentado em 14/10/92, foi o projeto publicado no "Diário do 
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Legislativo" do dia 17 do mesmo mês. Vem agora à Mesa para receber 
parecer, nos termos do art. 195. c/c o parágrafo único do art. 80 do 
Regimento Interno. 

O art. 80, VII, "d", do mesmo Diploma situa no âmbito da 
competência privativa da Mesa da Assembléia Legislativa dispor sobre 
a organização e o funcionamento de sua Secretaria. 

A matéria está sujeita ao parecer de que trata o inciso VIII, "a", do 
artigo supracitado. 

O projeto em exame visa dotar o Poder Legislativo de instrumental 
necessário à disseminação de informações sobre suas atividades. 
Traça, ainda, as diretrizes e os mecanismos de execução das ações de 
divulgação, com vistas à integração entre este Poder e a sociedade. 

Entendemos tratar- se de proposição conveniente e oportuna. por 
permitir o acompanh~ment~. pela comunidade, do desempenho do 
parlame?to estadual, Incentivando-se, desta forma, o exercício da 
cidadania: no momento em que está mais em evidência o primado da 
democracia. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1~ turno, do 

Projeto de Resolução n~ 1.086/92. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de outubro de 1992. 
Romeu Queiroz. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, Relator -

Ajalmar Silva - Péricles Ferreira - Hom.ero Duarte - José Braga. 

PARECER· DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N2 
.tOS/91 

Comissão de Redação 
0 Projeto de Lei n~ 408/91, de autoria do Deputado Mílton Salles, 

que dá a denominação de Escola Estadual Neuza do Val Ramos à 
Escola Estadual Dom José Maria Pires, do Distrito de Pedra Corrida, 
Município de Açucena, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 408/91 
Dá a denominação de Escola Estadual Neuza do Vai Ramos à 

Escola Estadual Dom José Maria Pires, do Distrito de Pedra Corrida, 
Município de Açucena. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Passa a denominar-se Escola Estadual Neuza do Vai 

Ramos a Escola Estadual Dom José Maria Pires, do Distrito de Pedra 
Corrida, Município de Açucena. 
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Art. 2\2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Aílton Vilela, Relator - Antônio 

Júlio - Célio de Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 
718/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nu 718/92, de autoria do Deputado Bonifácio 

Mourão, que dá a denominação de Escola Estadual Hau y Petruceli 
Mayrink à Escola Estadual Fernão Dias, do Município de Santa Maria 
do Suaçuí, foi aprovado no 2u turno, na forma do vencido no 1 <J 

turno. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 

que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 718/92 
Dá a denominação de Escola Estadual Hauy Petruceli Mayrink à 

Escola Estadual Fernão Dias, do Município de Santa Maria do Suaçuí. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 !l - Passa a denominar- se Escola Estadual Hau y Petruceli 

Mayrink a Escola Estadual Fernão Dias1 do Município de Santa Maria 
do s·uaçuí. 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3!l - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Lei n 2 5.229, de 4 de setembro de 1969. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela, Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de 

Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
801/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n 2 801/92, de autoria do Deputado Antônio Carlos 

Pereira, que declara de utilidade pública a Meia Ponta Companhia de 
Dança, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI N!! 801/92 
Declara de utilidade pública a Meia Ponta Companhia de Dança, 

éom sede no Município de Belo Horizonte. 
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--A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1l! Fica declarada de utilidade pública a Meia Ponta 

Companhia de Dança, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2l! - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela. Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de 

Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
820/92 

Comissão de Redação 
0 Projeto de Lei n~ 820/92, de autoria da Deputada Maria Elvira, 

que dec~a~a. de utilidade p~blica o ?rupo Folclórico Congá, com sede 
no Mumc1p10 de Belo Honzonte, f01 aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. _ 

Isso posto. opmamos por se lhe dar como final a redação abaixo. 
ue está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja q -

encaminhado para sançao. 
PROJETO DE LEI N!! 820/92 

Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Congá, com sede 
0 Município de Belo Horizonte. 

nA Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. p - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico 

Congá, 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, 14 de outubro de 1992. 
Aílton . Vilela. Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de 

Oliveira. 

PARECER DE REDAÇA.O FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
834/92 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei n!2 834/92, de autoria do Deputado Reinaldo 

Lima, que declara de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com 
sede no Município de Rio Acima, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 834/92 
Declara de utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no 

Município de Rio Acima. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. P - Fica declarado de utilidade pública o Guarani Esporte 

Clube, com sede no Município de Rio Acima. 
Art. 2é! - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 - Revogam -se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Aílton Vilela. Presidente - Antônio Júlio, Relator - Célio de 

Oliveira. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 
855/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n~ 855/92, de autoria do Deputado Mauri Torres, 

que declara de utilidade pública a União Musical Goiabalense, com 
sede no Município de São José do Goiaba!, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo. 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 855/92 
Declara de utilidade pública a União Musical Goiabalense. com 

sede no Município de São José do Goiaba!. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1!! - Fica declarada de utilidàde pública a União Musical 

Goiabalense, com sede no Município de São José do Goiaba!. 
Art. 2!2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3!.! - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, Relator -

Antônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N!! 
1.044/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n 11 1.044/92, de autoria do Governador do Estado, 

que acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar operações 
de crédito, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação abaixo, 
que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma. seja 
encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Nº 1.044/92 
Acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar operações 

de crédito. 
A Assembléia Legisla ti v a do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. P - Fica acrescido de Cr$2.000.000.000.000,00 (dois trilhões 
de cruzeiros) o limite mencionado no "caput" do art. 32 da Lei n'2 
10.662, de 15 de janeiro de 1992, para o Poder Executivo realizar 
operações de credito destinadas ao giro da dívida mobiliária vencível 
no exercício de 1992, observadas as Resoluções n~s 91 e 25, de 18 de 
dezembro de 1991 e 22 de junho de 1992, respectivamente, do Senado 
federal. 

Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 1992. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Elisa Alves, Relatora _ Aílton 

Vilela. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N2 3.565/92 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

D autoria do Deputado Antônio Júlio, vem à Mesa, para receber 
ecer 0 requerimento em epígrafe, apresentado em 8/10/92 e 

pare ' · d L · 1 · " d d' ublicado no "Diáno o e?1s ahvo . o 1a 10 d.o mesmo mês. . 
P S !'cita 0 parlamentar seJa transcnto nos ana1s da Casa o editorial 

bol;cado no ''Estado de Minas" de 8/10/92, sob o título: "Em prol 
pu , 
das xnicro e pequenas empresas . 

Fundamentação 

0 requerimento em exame está sujeito à deliberação do Plenário, 
termos do art. 245, XIII, do Regimento Interno, a qual deve ser 

~~:cedida de parecer da Mesa, conforme dispõem os arts. 246 e 80, 
VIII, "c", do me~mo Estat~t~. 

0 editorial cup transcnçao S. Exa. solicita versa sobre a expressão 
nôrnica da microempresa e da empresa de pequeno porte no 

ec~verso empresarial brasileiro e sublinha a necessidade de que lhes 
un . . b . 1 eja concedido incentiVO ma1s su stanc1a . 
s No que concerne ao mérito, entendemos que a inserção da matéria 
em pauta nos anais da Casa ensejará o registro, na memória política 
do Estado, de tema de relevante interesse para Minas Gerais, tendo 
ern vista a representatividade daquelas espécies de empresa em nossa 
economia. 

Conclusão 
Ern face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n!l 

3.565/92. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de outubro de 1992. 
Romeu Queiroz. Presidente - Homero Duarte, Relator - Ajalmar 

Silva - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - José Braga. 
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N!! 3.573/92 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Costa, vem à Mesa, para receber 

parecer, o Requerimento n~ 3.573/92, apresentado em 1-+!10/92 e 
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 16 do mesmo mês. 

Solicita S. Exa. seja formulado pedido ao Tribunal de Contas no 
sentido de que aquele órgão informe a esta Casa quais os municípios 
que não aplicaram o mínimo constitucionalmente exigido na manu-
tenção e no desenvolvimento do ensino no ano de 1991. 

Aduz o parlamentar que a informação solicitada tem o objetivo de 
subsidiar o cumprimento do disposto no art. 18. II. da Lei n\! 10.862. 
de 6/8/92, no que se refere à elaboração de emendas ao projeto de 
lei que contém a proposta orçamentária para 1993. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa 

da Assembléia Legislativa. por força do art. 62, XXXI, da Consti-
tuição do Estado. ''in verbis": 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta". 

O requerimento submete-se, ainda, a~ comando do art. 54, § 3!!, da 
Carta Estadual. a seguir transcrito: 

"Art. 54 - .... 
§ 32 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de infor-

mação a dirigente de entidade da administração indireta, ao Coman-
dante- Geral da Polícia Militar e a outras 

autoridades estaduais, e a recusa. ou o não-atendimento no prazo 
de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração 
administra ti v a. sujeita a responsabilização". 

Trata- se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do Plenário. con-
forme estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno da Assem-
bléia, a qual deve ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos 
arts. 246 e 80, VIII, "d", do aludido Estatuto. 

A Lei n 2 10.862. de 6/8/92, "estabelece as diretrizes para os orça-
mentos fiscal e de investimentos das empresas estatais do Estado de 
Minas Gerais para o exercício de 1993". Em seu art. 18, 11, condi-
ciona a transferência de recursos aos municípios, nas hipóteses ali 
especificadas, à comprovação da aplicação do mínimo constitucional-
mente exigido na manutenção e no desenvolvimento do ensino, ao 
estatuir: 

"Art. 18 - A transferência de recursos para o município em virtude 
de convênio, acordo ou instrumento congênere, ressalva da a destinada 
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a atender caso Je calamidade pública somente podera· se 1· d . . . ' r rea 1za a. 
se o munlClplO comprovar: 

II - a regular e eficaz aplicação no ano de 1991 d · · . . _ ~ • . O mlnlmO 
consutucwnal na manutençao e no desenvolvimento do ensino·" 

o mínimo constitucional é aquele de que trata 0 art. · 2o1 d 
Constituição do Estado. "in verbis'': a 

"Art. 201 - O Estado aplicará. anualmente nunca menos d · . • e VInte e 
C inco por cento da receita resultante de seus impostos · 1 ·d · d f · · • Inc UI a a 
prove 111ente e trans erenc1as. na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

§ 1'2 - A parcela de arre~adação de impostos transferida pelo Estado 
aos municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto neste 
artigo. 

§ 2!2 . Para d~ito de cumprimento do disposto neste artigo, serão 
considerados o ststema estadual de ensino. os recursos transferidos 
para 0 sistema municipal de ensino e os aplicados na forma do art. 

"03. 
- § 3'2 . A distribuição ?os recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necess1da~es do ensino obrigatório, nos termos do 

lano estadual de educaçao, observadas as diretrizes nacionais da 
p - ' 
educaçao. 

§ 4!2 _ O ensino fu~da~~ntal ~úblico te:~ como fo~te adicional de 
financiamento a contnbUiçao soctal do ~alano-educaçao, na forma da 

1 gislação federal. 
e§ y 2 _ o percentual mínimo a ~ue se refere este artigo será obtido 
de acordo com os valores reais dos recursos na data de sua 
arrecadação". 

Versa, portanto. o requerimento em exame matéria de elevado 
·nteresse . público. visto que as informações solicitadas por seu 
~ntermédio permitirão a esta Casa aferir as condições de recebimento 
~os recursos de que trata a Lei n 2 10.862, de 1992, impetrados pelos 
municípios, evitando-se a aprovação de emendas ao projeto de lei 
orçamentária destituídas de aplicabilidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n'.l 

3.573/92. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de outubro de 1992. 
Romeu Queiroz, Presidente - Ajalmar Silva, Relator - Péricles 

Ferreira - Homero Duarte - José Braga. 
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ERRATAS 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 
1.072/92 

Na publicação do parecer em epígrafe. verificada na edição de 
23!10192. na pág:. 56. co!. 2. no parágrafo único do art. 2~ do Projeto 
de Lei n~ 1.072, 92. onde se lê: 

" .... Secretaria do Planejamento e Coordenação-Geral.. .. ", leia-se: 
" .... Secretaria de Planejamento. Orçamento e Coordenação da 

Presidência da República .... ". 

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. P DA RESOLUÇÃO N2 
5.121. DE 9/9/92 

Na edição de 23/10/92, pág. 53, co!. 1. da relação dos Deputados 
que indicaram verba de subvenção social, no valor de 
Cr$50.000.000.00. para a Associação Feminina de Assistência Social -
ASFAS -.exclua-se o nome do Deputado Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N~ 
716/92 

Na publicação da proposição em epígrafe. verificada na edição de 
22/10/92. pág. 55. co!. 1, onde se lê: 

" .... de autoria do Deputado João Batista ..... ", leia-se: 
" .... de autoria do Deputado Joào !\!arques ..... ". 
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